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Vážení přátelé,

Upřímně vám děkuji za zakoupení ročenky Český
trh s biopotravinami 2008. 
Ročenka vám přináší aktuální data o českém i svě-
tovém trhu s biopotravinami a umožňuje vám tak
lépe porozumět situaci na biotrhu, lépe chápat si-
tuaci v oblasti zemědělské bioprodukce, a hlavně
uvědomit si motivy a potřeby spotřebitelů biopo-
travin. Žádný jiný zdroj vám nenabídne stejně
detailní pohled na tento dramaticky rostoucí trh.
Ročenka je nezbytnou pomůckou každého pod-
nikatele, který se rozhodl využít neopakovatelné
příležitosti v oblasti trhu s biopotravinami. 
První část ročenky se věnuje vývoji ve světě. Proč,
mohli byste namítnout, vždyť jste si koupili
ročenku o českém biotrhu. Máte pravdu. Nicméně
jsem hluboce přesvědčen o tom, že vývoj, který
nyní vidíme na vyspělejších trzích, vám může být
velmi dobrým vodítkem při podnikatelském
rozhodování v Česku. Západní Evropa a Severní
Amerika mají před námi v oblasti rozvoje trhu a
marketingu biopotravin značný náskok. Proč se
nepoučit z tamního vývoje? Proč se neinspirovat?
Proč se nepoučit z chyb? Věřím tedy, že vás zaujme
i tato část. 
V druhé části se seznámíte s podrobnými údaji 
o českém ekologickém zemědělství a jeho poten-
ciálu, problémech i příležitostech. 
Aktuálně dochází ke změně právních předpisů,
které budou řídit podnikání v ekologickém
zemědělství a výrobě biopotravin. I tomuto tématu
se věnujeme.
V produktové analýze se věnujeme detailně jed-
notlivým kategoriím a největším firmám v každé 
z nich. Přinášíme také přehled příležitostí v nej-
důležitějších kategoriích a seznam nových českých
biovýrobků uvedených vloni na český trh. 
Podrobně popisujeme český maloobchodní trh 
a jeho vývoj za poslední rok. Nedíváme se ale jen
do minulosti, přinášíme odhad budoucího vývoje. 
Kdo a proč biopotraviny kupuje? I na tuto stěžejní
otázku jsme se pokusili odpovědět důkladnou
analýzou dostupných dat a studií. Zacílení mar-

ketingových aktivit na nejperspektivnější spotřebi-
telské skupiny je přece předpokladem úspěchu. 
Lidé stále více při svém nákupním rozhodování
vyhledávají hlubší hodnoty. Jejich vztah a loajalita
ke značce a k maloobchodníkovi je nedílnou
součástí úspěchu. Spotřebitelé chtějí vědět, co
společnosti dělají pro ochranu životního prostředí 
a jejich zdraví, a vyhledávají mnohem více infor-
mací než kdy předtím. Výrobci i obchodníci musí
na tyto skutečnosti reagovat, aby byli na trhu
úspěšní. Proto jsme letos do ročenky přidali
samostatnou kapitolu „Marketing biopotravin“ 
a doufáme, že vám bude zdrojem námětů pro váš
konkrétní marketingový plán. 
Jako inspiraci jsme pro vás připravili tři případové
studie, které jasně popisují úspěšné řešení proble-
matiky dodavatelsko-odběratelského řetězce biopo-
travin. 
Green marketing letos poprvé zpracoval přehled
českého trhu s výrobky Fair Trade. Fair Trade a Bio
mají hodně společného a my věříme, že trh s Fair
Trade výrobky má před sebou stejně dynamický
růst jako trh s biopotravinami. 
Nejucelenější zpráva svého druhu, ročenka Český
trh s biopotravinami 2008, se snaží pomáhat malo-
obchodníkům i potravinářům v porozumění speci-
fickému sortimentu biopotravin a stává se nezbyt-
ným nástrojem pro analýzu příležitostí, vývoj
nových produktů, rozvoj komunikace a plánování
strategií na tomto perspektivním trhu. 

Mgr. Tomáš Václavík, autor
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Ekologické zemědělství 
a biopotraviny ve světě

■ V celosvětovém měřítku je ekologicky obhospo-
dařováno téměř 30,4 milionů hektarů zemědělsky
využívaných ploch na celkem 720 000 ekologic-
kých farmách.

■ Největší plochy v systému ekologického zeměděl-
ství se nacházejí v Austrálii, Číně, Argentině a USA.

■ Největší nárůst ekologických ploch za poslední
rok byl zaznamenán v Austrálii, Indii a Uruguayi.  

■ Celosvětový odbyt biopotravin dosáhl 28,5 mili-
ardy eur, o 3,5 mld. více než v roce 2006.

■ Největší evropský trh s biopotravinami je v Ně-
mecku, následuje Velká Británie, Itálie a Francie. 

■ Největší podíl biopotravin na spotřebě potravin
mají skandinávské země, Rakousko a Švýcarsko.

■ Švýcaři mají také největší spotřebu biopotravin
na obyvatele a rok, 102 euro.

Vývoj politické situace 
v oblasti ekologického
zemědělství

■ Evropská komise přijala návrh nového nařízení 
o ekologickém zemědělství, začne platit od 1.1. 2009.

■ Od léta 2008 začne (značně zpožděná) celoev-
ropská informační kampaň o biopotravinách.

■ Program rozvoje venkova od roku 2007 zvýšil kom-
penzační platby českým ekologickým zemědělcům.

Ekologické zemědělství 
v České republice

■ Výměra ekologicky obhospodařované půdy se
zvětšila meziročně o 11 %, 31 355 ha, a dosáhla
celkem 312 890 hektarů.

■ Zvýšil se počet ekologických zemědělců o 37 %
z 963 na 1 318.

■ Rozloha půdy v ekologickém zemědělství předsta-
vuje 7, 35 % z celkové výměry zemědělské půdy 
v ČR.

■ V roce 2006 došlo k nárůstu ploch orné půdy 
o 6 027 hektarů na celkem 29 505 hektarů, což
představuje meziroční nárůst o 26 %. Plochy
trvalých kultur (ovocné sady a vinohrady) vzrost-
ly v roce 2007 o 674 ha, tedy o 56 %, výměra
ekologických sadů je v současné době 1 625 ha,
výměra vinic 245 ha. 

■ Trvalé travní porosty, tedy louky a pastviny, se 
v roce 2007 s 257 899 ha podílely na celkové
ploše ekologického zemědělství 82,42 %, což je
mírný pokles proti roku 2006 (82,47 %). 

■ Nejvíce ekologických farem je v Jihočeském
kraji, 170 a ve Zlínském, 150. V rozloze na jeden
kraj je na vedoucí příčce Karlovarský kraj 
s 51 862 hektary.

■ Z rostlinné produkce tvoří největší podíl obi-
loviny, kterých se v roce 2007 vyprodukovalo
přibližně 29 296 tun.

■ Největší podíl tržeb v živočišné produkci tvoří
především prodej hovězího masa a mléka (jak
kravského, tak kozího).

■ Ke konci loňského roku bylo v ČR také registro-
váno 6 ekologických chovatelů včel.

Zpracování bioproduktů 
a výroba biopotravin

■ V roce 2007 se zvýšil počet výrobců biopotravin
o 101 (66 %) na celkem 253 podniků.

■ Vítězem soutěže Česká biopotravina roku 2007 se
stal Bio Pošumavský med ekologického včelaře
Jana Pintíře. 

■ V roce 2007 vyvezli čeští výrobci do zahraničí
biopotraviny za přibližně 100 mil. Kč, což je
nárůst proti roku 2006 přibližně o 33 %.

■ Faremnímu zpracování bioproduktů se věnuje
nepatrný počet ekofarem, příčinou jsou příliš
přísné předpisy a s nimi spojené investice.

■ Zpracované biopotraviny tvoří největší kategorii
na trhu, v roce 2007 se na celkovém obratu
podílely 47,5 %. Druhou největší kategorií byla
vloni kategorie mléka a mléčných výrobků, 21 %. 

■ Nejrychleji rostoucí kategorií byla v loňském
roce kategorie ovoce a zelenina, zaznamenala růst
obratu o 200 %. 

■ Kategoriemi s největším podílem českých bio-
surovin na obratu byly v roce 2007 kategorie
maso a masné výrobky (98 %) a pečivo (91 %). 

Maloobchodní prodej 
biopotravin

■ V roce 2007 dosáhl maloobchodní obrat s biopo-
travinami v České republice 1,29 miliardy korun
a proti roku 2006 vzrostl o 530 milionů korun,
tedy o 70 %. 
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■ Biopotraviny z dovozu se na loňském obratu
podílely 62 %, což je o 6 % více než v roce 2006.

■ Biopotraviny se v roce 2006 podílely na celkové
spotřebě potravin 0,55 %. Průměrná spotřeba na
obyvatele a rok za biopotraviny byla vloni v ČR
126 Kč.

■ Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé 
v super- a hypermarketech (67 %), dále pak v pro-
dejnách zdravé výživy a biopotravin (22,5 %) 
a v lékárnách (5 %).

■ Green marketing očekává, že český trh s biopo-
travinami bude v následujících 3 letech růst
průměrně o 70 % ročně a v roce 2010 dosáhne
hodnoty 6,5 mld. Kč. 

Spotřebitelé biopotravin

■ Počet Čechů pravidelně nakupujích biopotraviny
vzrostl ze 3 % v roce 2005 na 4,8 % v roce 2007.
27,9 % populace biopotraviny zná a kupuje je
nepravidelně.

■ Nejdůležitějšími místy nákupu pro ty, kdo naku-
pují biopotraviny, jsou hypermarkety.

■ Nejvíce biopotravin kupují vysokoškolsky
vzdělaní lidé mladší 49 let a dále domácnosti 
s alespoň jedním dítětem mladším 14 let. Mají
nadprůměrný příjem, bydlí v městě čítajícím
mezi 20 a 100 tisíci obyvatel nebo naopak v malé
obci s 1 až 4,99 tis. obyvateli.

Trh s výrobky Fair Trade

■ Obrat s výrobky Fair Trade dosáhl v roce 2007 
v České republice celkem 27 mil. Kč.

■ Největší podíl na trhu mají káva, čokoláda a čaj.
Čokoláda a cukrovinky měly podíl 32 %, káva 
28 % a čaj 18 %.

■ Největším odbytovým místem pro výrobky Fair
Trade jsou bioprodejny (50 %), maloobchodní
řetězce (20 %) a specializované prodejny Fair
Trade (11 %).
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■ Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin byli
výrazně bodově zvýhodněni ve většině opatření
osy I a II Programu rozvoje venkova, což může
pomoci s novými investicemi a motivací pro další
podniky k zahájení podnikání v ekologickém ze-
mědělství.

■ V dubnu uvedl maloobchodní řetězec Plus do
svých prodejen 40 biovýrobků vlastní značky
BioBio. V průběhu roku se sortiment rozšířil na
50 položek. Nabízené mléčné výrobky a hovězí
maso pochází z České republiky. 

■ Straně zelených se podařilo prosadit nabídku
biopotravin v bufetu i v restauracích Poslanecké
sněmovny českého Parlamentu. 

■ V červenci 2007 schválila Evropská komise
žádost SZIF a bude z 50 % financovat informační
kampaň o ekologickém zemědělství a biopotravi-
nách v ČR v letech 2008 až 2010 v celkové výši
téměř 25 mil. Kč. 

■ Hypermarkety Interspar významně rozšířily sor-
timent biopotravin pod vlastní značkou Spar
NaturPur.

■ V rámci kampaně Září-měsíc biopotravin a eko-
logického zemědělství proběhlo téměř sto akcí na
podporu ekologického zemědělství a biopotravin.

■ V říjnu začal maloobchodní řetězec Tesco na-
bízet ve svých prodejnách přibližně 100 biový-
robků pod vlastní evropskou značkou Tesco
Organic. Část ze sortimentu vyrábí čeští potravi-
náři. 

■ Od listopadu zavedlo COOP Centrum na při-
bližně 250 družstevních prodejnách 50 biový-
robků ve speciálním „bio“ stojanu. Do konce ro-
ku se bioprogram rozšířil na téměř 400 prodejen. 

■ Prestižní titul Česká biopotravina roku 2007
získal ekologický včelař Jan Pintíř za Bio
Pošumavský med. 

2. Nejdůležitější události roku
2007 v České republice
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3. Ekologické zemědělství 
a trh s biopotravinami ve světě

3.1. Ekologické zemědělství
provozuje 720 000 farem

Ekologické zemědělství (EZ) zaznamenává rychlý
rozvoj. Podíl ekologického zemědělství na celkové
rozloze zemědělské půdy a počet biofarem se 
v mnoha zemích neustále zvyšuje. Podle poslední
celosvětové studie o ekologickém zemědělství „The
World of Organic Agriculture Statistics and
Emerging Trends 2008“ 1 bylo v roce 2006 ekolo-
gicky obhospodařováno téměř 30,4 milionů hektarů
více než 700 000 farmami. Celkově má největší
podíl ekologické půdy Oceánie/Austrálie (42 %), za
ní následuje Evropa s 24 % a Jižní Amerika s 16 %.
Na konci roku 2006 (novější údaje zatím nejsou 
k dispozici) se největší plochy v ekologickém ze-
mědělství nacházely v Austrálii (12,3 mil. hektarů),
Číně (2,3 mil. hektarů), Argentině (2,2 mil. hekta-
rů) a v USA (1,6 mil. hektarů). 
V celosvětovém měřítku vzrostla rozloha ekolo-
gicky obhospodařované půdy v porovnání s daty 
z roku 2005 o téměř 1,8 mil. hektarů. Nejvyšší
podíl ekologických ploch ve srovnání s konvenčně
obhospodařovanými plochami má Evropa. Nárůst
ploch v ekologickém zemědělství byl zaznamenán
na všech kontinentech. Největší nárůst byl v Oce-
ánii/Austrálii — 0,6 mil. hektarů, následuje Evropa,
kde plochy v ekologickém zemědělství vzrostly 
o 0,5 mil. hektarů, a Asie s 0,4 mil. hektary. 
Třicet tři milionů hektarů půdy je certifikováno pro
volný sběr. Většina těchto ploch se nachází v rozvo-
jových zemích — na rozdíl od zemědělské půdy,
která se nachází ze dvou třetin ve vyspělých zemích.
Austrálie má stejně jako v minulých letech největší
podíl ekologicky obhospodařované půdy. Čína se
posunula na druhé místo a třetí místo náleží
Argentině. Deset zemí s největším podílem ploch  
v ekologickém zemědělství celkem obhospodařuje
24 milionů hektarů, které tvoří více než 75 % svě-
tové ekologicky obhospodařované půdy. V po-
rovnání s rozlohou v roce 1998 se plochy v ekolo-
gickém zemědělství ve světě zčtyřnásobily.
Největší nárůst byl v roce 2006 zaznamenán 
v Oceánii/Austrálii, hlavním důvodem byl význam-
ný vzrůst plochy půdy v ekologickém zemědělství
v Austrálii. Navíc byly poprvé začleněny také údaje
z polynéských ostrovů (více než 20 000 hektarů). 

V Evropě se plochy ekologického zemědělství
zvětšily o půl milionu hektarů, v Asii o 0,4 milionu
hektarů a v Jižní Americe zhruba o 0,2 milionů hek-
tarů. Vývoj v Severní Americe není uveden, protože
zatím nejsou dostupná nová data z USA. Předpo-
kládá se nicméně, že nárůst tamních ploch v ekolo-
gickém zemědělství bude značný.
Téměř v devadesáti zemích světa se plocha ekolo-
gického zemědělství od předešlého měření zvýšila.
Největší nárůst byl zaznamenán v Austrálii (téměř
o 600 000 hektarů), Indii (o více než 300 000 hekta-
rů) a Uruguayi (téměř o 200 000 hektarů). Pře-
devším v Indii můžeme vývoj přičítat rostoucímu
domácímu trhu a exportu. V deseti zemích s nej-
větším nárůstem ploch v ekologickém zemědělství
navýšení činí 1,6 milionu hektarů. 
Na světě funguje téměř 720 000 ekologických fa-
rem, což je podstatně více, než udávají čísla 
z průzkumu v roce 2005; na růstu mají podíl přede-
vším rozvojové země. Podle získaných informací je
nejvyšší počet ekofarem v Mexiku, následuje
Uganda, Itálie a Indie. 

3.2. Ekologický chov ryb stále
populárnější

Certifikovaný ekologický chov ryb je poměrně
nová iniciativa. Od poloviny devadesátých let zača-
lo několik kontrolních agentur a asociací ekolo-
gických zemědělců vyvíjet specifické standardy pro
chov ryb. V Německu a Rakousku přišla hlavní ini-
ciativa od ekozemědělců, kteří si přivydělávali
chovem kaprů. Vyžadovali pro svou produkci
odpovídající management kvality a certifikaci. Od
poloviny devadesátých let dochází k stálému nárůs-
tu objemu produktů uváděných na trh. Postupně tak
ekologické vodohospodářství ztratilo svou image
čistě okrajové aktivity a většina maloobchodníků 
v Německu, Velké Británii a Švýcarsku přidala eko-
logicky chované ryby a vodní živočichy do své
nabídky. To následně v mnoha zemích motivovalo
mnoho producentů, aby rovněž přešli na ekolo-
gický chov ryb. 
Evropská komise v rámci nového nařízení vytváří
pravidla pro ekologické vodohospodářství. Jejím
cílem je regulovat ekologické vodní hospodářství
ve všech zemích Evropské unie. 
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3.3. Světový trh s biopotravinami
roste o 3,5 miliardy eur
ročně 1

Celosvětová poptávka po biopotravinách zůstává
silná a obrat se zvyšuje o 3,5 miliardy eur ročně.
Agentura Organic Monitor odhaduje, že celosvě-
tový obrat dosáhl v roce 2007 28,5 miliardy eur,
což je zhruba dvojnásobek proti roku 2000.
Poptávka spotřebitelů po bioproduktech je nejsil-
nější v Severní Americe a v Evropě. Oba tyto
regiony se podílí 97 % na celosvětovém obratu.
Ostatní oblasti, jako jsou Asie, Jižní Amerika 
a Austrálie a Oceánie, jsou důležitými producenty 
a vývozci bioproduktů. 
Celosvětově potravinářský sektor biopotravin od
roku 2005 zažívá akutní nedostatek surovin.
Výjimečně vysoká rychlost růstu poptávky způso-
bila, že biosuroviny ve všech kategoriích (ovoce,
zelenina, nápoje, cereálie, zrní, semena, byliny,
koření atd.) jsou více či méně nedostatkové.
Odvětví masných a mléčných bioproduktů je
nepříznivě zasaženo dlouhým přechodným
obdobím a nedostatkem ekologických vstupů.
Nedostatek biokrmiv omezuje zemědělce ve
zvyšování vlastní produkce. Velký nárůst mléčné
biovýroby v USA na jaře 2007 byl umožněn tím, že
zemědělci svou produkci převedli na ekologickou
ještě předtím, než začala platit nová nařízení týka-
jící se krmiv. Organic Monitor očekává, že
nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou potrvá do
konce dekády. 
Největší poptávka po biopotravinách je soustředěna
v Evropě a Severní Americe, kde se však ekolo-
gická produkce zvyšuje relativně pomalým tem-
pem. Zemědělci nejsou motivováni k přechodu na
ekologické zemědělství kvůli rostoucím cenám
zemědělských produktů a rostoucímu zájmu 
o plodiny použitelné k výrobě biopaliv. 
V rozvojových zemích se ekologické zemedělství
rozrůstá mnohem rychleji, než je tomu ve vyspě-
lých částech světa. Například plochy ekologické
zemědělské půdy se od roku 2000 v Africe, Asii 
a Jižní Americe zvýšily o stovky procent, kdežto 
v ostatních regionech byl pozorován nárůst pouze 
o desítky procent. Tento nepoměr mezi produkcí 
a spotřebou staví světový ekologický potravinářský
průmysl na tenký led. Pokles poptávky v Evropě
nebo Severní Americe by měl zásadní dopad na
celosvětovou produkci bioproduktů. Ekologická
produkce v rozvojových zemích by mohla ztratit
jistotu odbytu kvůli zmenšení exportních trhů, což
by vyústilo v nadměrnou nabídku a snížení cen bio-
produktů. 

Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin 
z oblastí Asie, Afriky a Latinské Ameriky by se
měli méně orientovat na export a více rozvíjet své
tuzemské trhy. Rozvojem místních trhů mohou pro-
ducenti snížit obchodní rizika spojená s výrobou
biopotravin. Také zemědělci v Severní Americe 
a Evropě by měli zvýšit tempo přechodu na eko-
logickou produkci, aby udrželi krok s růstem po-
ptávky.  

3.3.1. Amerika
Severní Amerika
V Severní Americe je ekologicky obhospodařováno
2,2 milionů hektarů půdy, což představuje 0,6 % 
z celkové rozlohy zemědělské půdy na tomto kon-
tinentě. V Severní Americe se nachází 7 % svě-
tových ekologických zemědělských ploch. Součas-
ný počet ekologických farem je 12 064. Největší
plochy v ekologickém zemědělství jsou ve
Spojených státech amerických (v roce 2005 to bylo
1,6 milionů hektarů). 
Od roku 2002 je ekologické zemědělství i výroba
biopotravin v USA zastřešena zákonem, tzv.
Národním bio programem (National Organic
Program). V Kanadě začnou od konce roku 2008
platit tzv. Kanadské normy pro biopotraviny
(Canada's Organic Products Regulations). Všechny
výrobky prodávané v Kanadě budou muset být cer-
tifikovány podle těchto norem a posouzeny akredi-
tačním subjektem pověřeným Kanadským úřadem
pro biopotraviny (Canada Organic Office). 
Díky významnému nárůstu ekologicky obhospo-
dařované zemědělské půdy v posledních letech se 
z USA stává největší světový producent. V USA
jsou pěstovány téměř všechny plodiny, přesto
domácí nabídka nestačí pokrýt poptávku a dovoz je
nevyhnutelný. Velké množství bioproduktů na
americký trh dodávají zejména země Jižní Ameriky,
jako Mexiko, Argentina a Brazílie, a také Austrálie
a Nový Zéland.  
Prodej biopotravin na severoamerickém trhu, v roce
2006 ve výši 17,7 miliard amerických dolarů (při-
bližně 11,5 mld. eur), činil 42 % světového obratu.
Rostoucí poptávka po zdravých a nutričně
bohatých potravinách ze strany spotřebitelů 
a zvýšené zastoupení biopotravin v konvenčních
prodejních řetězcích jsou největšími „tahouny“
trhu.
Maloobchodní prodej biopotravin ve Spojených
státech amerických v roce 2006 celkově vzrostl 
o 21 % a dosáhl hodnoty 16,7 miliard amerických
dolarů. Odborníci očekávají, že spotřeba nadále
poroste o 15 až 20 % ročně. V roce 2006 před-
stavovaly biopotraviny přibližně 2,8 % z celého



maloobchodního obratu potravin ve Spojených
státech. Odhaduje se, že v roce 2007 obrat z prode-
je biopotravin dosáhl hodnoty 20 miliard americ-
kých dolarů. 
Očekává se, že zavedení kanadských biosměrnic
silně podpoří růst trhu. Spojené státy od roku 2002
vykazují velký nárůst domácí spotřeby. Hlavním
„hnacím motorem“ růstu trhu v obou zemích je
zvyšující se penetrace biopotravin do konvenčních
maloobchodních řetězců. Největší maloobchodní-
ci, jako jsou Wal-Mart, Safeway a Loblaws,
rozšiřují svoji nabídku bioproduktů a nabízejí
rovněž mnoho biopotravin pod vlastní značkou.
V roce 2007 se severoamerický biotrh dále konsoli-
doval ve formě mnoha důležitých fúzí a akvizic.
Společnost Whole Foods Market, největší maloob-
chodní řetězec prodávající přírodní potraviny a bio-
potraviny, se na jaře minulého roku spojil se svým
největším konkurentem, společností Wild Oats, 
a stal se v oboru maloobchodu biopotravin
„bezkonkurenční“. Vedoucí společnosti v oblasti
prodeje přírodních a ekologických potravin v USA
a Kanadě, Hain Celestial Group a SunOpta,
pokračovaly v nákupní horečce skupováním dal-
ších menších firem. Obě společnosti podobným
způsobem expandují do Evropy.
Konkurenční boj se šíří celou Severní Amerikou.
Vysoké tempo růstu trhu s biopotravinami zaujalo
nadnárodní potravinářské giganty i maloobchod-
níky. Potravinářské společnosti jako General Mills
a Dean Foods již formou akvizic investovaly do
firem zabývajících se výhradně výrobou biopo-
travin, zatímco například Campbell Soup a Dole
založily vlastní ekologickou produkci. Důležitým
krokem velkých maloobchodních prodejců bylo
otevření specializovaných maloobchodních řetězců
určených pro prodej biopotravin. Společnost
SuperValue řídí prodejny Sunflower Market 
a společnost Publix Super Markets rozšiřuje svůj
řetězec GreenWise. 

Latinská Amerika
V roce 2006 obhospodařovalo v Jižní Americe 
223 227 ekofarem 4,9 milionů hektarů zemědělské
půdy v systému ekologického zemědělství, tj. 0,7 %
zemědělské půdy v Jižní Americe. Na tomto konti-
nentě se nachází 16 % světové rozlohy zemědělské
půdy v ekologickém zemědělství. Vedoucími státy
jsou Argentina (2 220 489 ha), Uruguay (930 965 ha)
a Brazílie (880 000 ha). Největší podíl zemědělské
půdy v EZ má Uruguay (6,1 %), za ní následuje
Argentina (1,7 %) a Dominikánská republika (1,3 %).
Většina bioprodukce Jižní Ameriky je vyvážena.
Obchod s bioprodukcí — od kávy a banánů ze Střední

Ameriky až po cukr z Paraguaye a obilniny a maso 
z Argentiny — je orientován především na zahraniční
trhy. Argentina, Brazílie a Chile jsou důležitými bio-
producenty, ovšem přes 90 % jejich produkce je urče-
no pro export. Většinu místního odbytu biopotravin
zajišťují velká města jako Buenos Aires a San Paulo. 

3.3.2. Asie
Celková plocha půdy v ekologickém zemědělství 
v Asii činí téměř 3,1 milionu hektarů a je obhospo-
dařována přibližně 130 000 farmami. To představu-
je deset procent světové rozlohy ekologicky
obhospodařované zemědělské půdy. Vedoucími
oblastmi jsou Čína (2,3 milionů ha), Indie (528 171 ha)
a Indonesie (41 431 ha). Největší podíl zemědělské
půdy v EZ na celkové rozloze zemědělské půdy má
Východní Timor (6,9 %), Libanon (1 %), Srí Lanka
a Izrael (0,7 %). 
Asijský kontinent zažívá v posledních letech nebý-
valý růst jak produkce, tak i spotřeby biopotravin.
Některé asijské země se stávají důležitými světový-
mi producenty. Čína se stala celosvětovým doda-
vatelem ekologicky pěstovaných semen, luštěnin 
a bylin. Důležitými producenty a vývozci jsou také
Indie, Thajsko a Filipíny. 
Obrat z maloobchodního prodeje biopotravin činil 
v roce 2006 zhruba 505 milionů eur. Spotřeba je
koncentrovaná v Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru,
Tchaj-wanu a Hongkongu — nejbohatších oblastech
tohoto kontinentu. 
Tak jako v jiných částech světa i zde poptávka
převyšuje nabídku, a proto se velké množství
biopotravin dováží. Ceny biopotravin jsou v něk-
terých asijských zemích výjimečně vysoké. V Ja-
ponsku, Tchaj-wanu a Singapuru jsou některé
biopotraviny 4 až 5krát dražší než konvenční
potraviny. Inflaci cen biopotravin zvyšují náklady
na dovoz 
a distribuci, protože většina hotových produktů je
do asijských zemí dovážena z Austrálie a USA.

3.3.3. Oceánie a Austrálie
Oblast zahrnuje Austrálii, Nový Zéland a ostrovní
státy Fidži, Papua Nová Guinea, Tonga a Vanuatu.
Dohromady se na tomto území nachází 7 594 eko-
logických farem, které obhospodařují 12,4 milionů
hektarů, což je 2,7 % zemědělské půdy v celé
oblasti a 42 % celosvětově ekologicky obhospo-
dařované půdy. Devadesát devět procent této půdy
se nachází v Austrálii (12 294 290 hektarů, 97 %
rozsáhlé pastviny), následuje Nový Zéland (63 883
hektarů) a Vanuatu (8 996 hektarů).
Růst ekologického zemědělství v Austrálii, na
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Novém Zélandu a ostrovech v Tichomoří je do
velké míry ovlivněn rostoucí poptávkou ze
zámoří, i když domácí trhy se také rozrůstají.
Na Novém Zélandu je klíčovým problémem
nedostatečná produkce, která není schopna
pokrýt rostoucí poptávku na domácím ani
zahraničním trhu. 
S výší obratu 220 milionů eur tvoří australasi-
jský trh s biopotravinami méně než jedno pro-
cento celosvětového prodeje. Takto malý obrat
je zapříčiněn nízkou domácí spotřebou a za-
měřením výrobců na exportní trhy.
Vedoucími vývozci biopotravin jsou Austrálie 
a Nový Zéland. Důležitým vývozním zbožím je
biomaso — hovězí a jehněčí, biovlna, biovíno 
a bioovoce — kiwi, jablka a hrušky. Ačkoliv se
objem vývozu zvyšuje, poměr vývozu k celkové
produkci se snižuje a vzrůstá význam domácích
trhů s biopotravinami. 
Nejvíce se na domácích trzích v této oblasti pro-
dávají čerstvé bioprodukty, jako ovoce, zelenina,
mléko a hovězí maso, ale rozrůstá se i zpracova-
telský potravinářský průmysl. Zvyšuje se počet
významných maloobchodních prodejců, kteří
zařazují biopotraviny do svého sortimentu.

3.3.4. Afrika
V Africe je více než 400 000 hektarů certifiko-
vaných ploch v EZ, což představuje necelé
jedno procento celosvětové rozlohy. V Africe je
registrováno 175 266 ekologických zemědělců.
Zeměmi s největší rozlohou půdy v ekologic-
kém zemědělství jsou Tunisko (154 793 hekta-
rů), dále Uganda (88 439 hektarů) a Jihoafrická
republika (50 000 hektarů). Největší podíl eko-
logicky obhospodařované půdy na celkové
rozloze zemědělské půdy má Sao Tome a Prince
(5,2 %), Tunisko (1,6 %) a Uganda (0,7 %). Je
potřeba zmínit, že část certifikovaných ploch 
v Africe, které byly dříve označovány jako
„zemědělská půda“, se ukázaly být certifiko-
vanými „plochami pro volný sběr“, kterých je 
v Africe více než osm milionů hektarů. Důležité
produkty z volných sběrů jsou med a arabská
guma. 
Většina certifikované produkce je určena pro
vývozní trh a velká část vývozu je určena pro
Evropskou unii. Africký trh s bioprodukty je
stále malý. Pro účely vývozu se nejvíce afric-
kých zemí spoléhá na zahraniční standardy. 
V současné době je většina bioprodukce v Africe
certifikována podle nařízení Evropské unie 
o bioproduktech.
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4.1. Ekologické zemědělství 
v Evropě 1

V roce 2006 bylo na evropském kontinentu ekolo-
gicky obhospodařováno téměř 7,4 milionů hektarů
zemědělské půdy na více než 200 000 farmách. 
V Evropské unii (EU-27) téměř 180 000 farem eko-
logicky obhospodařovalo 6,8 milionů hektarů
zemědělské půdy, což představovalo 4 % z celko-
vých zemědělských ploch Evropské unie. 
Ve srovnání s rokem 2005 ekologické plochy
vzrostly o 525 562 hektarů (tedy o 7,7 %) díky vý-
znamným přírůstkům ve Španělsku (+ 118 821
hektarů), Itálii (+ 81 060 hektarů), Polsku (+ 68 300
hektarů), Portugalsku (+ 56 646 hektarů) a dalších
zemích. Relativně významný nárůst byl zazna-
menán také v mnoha zemích východní a jižní
Evropy; např. v Chorvatsku a Makedonii se eko-
logické plochy zdvojnásobily. 
Předpokládá se, že v roce 2007 se rozloha ploch v eko-
logickém zemědělství dále rozšířila. Rakousko 
a Česká republika byly prvními zeměmi, které
zveřejnily nové údaje. V České republice se jedná 
o 312 890 hektarů, přibylo tedy více než 30 000
hektarů, Rakousko uvedlo nárůst o 10 000 hektarů
na celkových 371 000 hektarů. 
Rozdíly v oblasti ekologického zemědělství mezi
jednotlivými zeměmi jsou značné. Více než 13 %
zemědělské půdy v Rakousku je v systému EZ 
(v roce 2007 se odhaduje, že to bude 16 %), ve
Švýcarsku 12 % a v Itálii a Estonsku 9 %. Země 
s nejvyšším počtem ekologických farem a největší
rozlohou ekologicky obhospodařované půdy jsou
Itálie, dále Španělsko, Německo a Velká Británie.
V Evropě se plochy v EZ využívají převážně jako
pastviny (44 %) a orná půda (41 %). Trvalé kultury
zabírají pouze 9 % plochy. Na orné půdě se nej-
častěji pěstují obilniny a krmné plodiny. Mezi
trvalými kulturami jsou nejdůležitějšími druhy
olivy, ovoce, ořechy a vinná réva. Navíc má Evropa
více než 9,5 milionů hektarů certifikovaných ploch
pro volný sběr. Nejvíc takových ploch je ve Finsku,
Srbsku a Bosně a Hercegovině. 

4.2. Evropský trh 
s biopotravinami 1, 2

Evropa má největší a nejrozvinutější trh s biopo-
travinami a bionápoji na světě s obratem zhruba 15
miliard eur za rok 2006. Vedoucí postavení je
částečně způsobeno poklesem amerického dolaru,
až do roku 2005 vytvářela více než polovinu
celosvětových příjmů Severní Amerika. V Evropě
se prodej biopotravin soustřeďuje zejména v západ-
ní Evropě. Ve skutečnosti to jsou čtyři země
(Německo, Francie, Itálie a Velká Británie), které
tvoří přes 75 % celkového obratu. Další země, jako
Dánsko, Švédsko a Holandsko, vykazují v posled-
ních několika letech velký nárůst obratu. 
Mezi rozvinutými trhy s biopotravinami rostou 
v Evropě stále nejrychleji trhy v Německu a Velké
Británii. Velký růst na německém trhu je částečně
způsoben vstupem předních maloobchodníků na
trh s biopotravinami. Biopotraviny se stávají běžně
dostupnými v supermarketech, diskontních prodej-
nách, drogeriích a lékárnách. Setrvale vysoká po-
ptávka je v biosupermarketech a ve specializo-
vaných bioprodejnách. Nedostatečná nabídka na
němec-kých a britských trzích zpomaluje tempo
růstu trhu, maloobchodníci a zpracovatelé nejsou
schopni získat požadované množství bioproduktů. 
Nejvíce za biopotraviny utrácejí spotřebitelé ve
Skandinávii a v alpských zemích. Švýcaři jsou
největšími spotřebiteli biopotravin s průměrnou
útratou 102 eur na osobu a rok. Dánové, Švédové 
a Rakušani jsou dalšími v pořadí. Naopak spo-
třebitelé z jižní, střední a východní Evropy za
biopotraviny utrácí nejméně.
V zemích, které vstoupily do Evropské unie teprve
nedávno, je zatím trh s biopotravinami malý,
nicméně se stále rozrůstá. Střední a východní
Evropa představuje asi 2 % evropského obratu.
Přestože se ekologická produkce v těchto zemích
zvyšuje, jsou bioprodukty převážně určeny k vý-
vozu do západní Evropy. Země jako Rumunsko 
a Ukrajina se stávají důležitými zdroji bioobilovin.
Nedostatečné zpracování biopotravin v zemích

4. Evropa

Vzhledem k tomu, že některé evropské země zveřejňují statistické údaje o ekologickém zemědělství a obratu
trhu s biopotravinami až v létě následujícího roku, nebylo možné do této ročenky zahrnout data za rok 2007
u těch zemí, kde nejsou dosud k dispozici.
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střední a východní Evropy způsobuje, že se většina
hotových výrobků dováží ze Západu.
Napříč Evropou se podíl biopotravin na celkové
spotřebě potravin a nápojů pohybuje od přibližně 
6 % v Rakousku, 4,5 % ve Švýcarsku a Dánsku ke
3 % v Německu a přibližně 2,5 % ve Velké Británii.
V některých hlavních evropských zemích trh 
s biopotravinami v letech 2005 — 2006 podstatně
vzrostl; rychlost růstu byla více než 20 % ve Velké
Británii, 18 % v Německu, 10 % v Rakousku a 9 %
v Holandsku. Předpokládá se, že tato vzestupná
tendence pokračovala i v roce 2007. V zemích jako
je Dánsko a Švýcarsko, které zažily v předešlých
letech stagnaci, se zdá, že trh vstoupil do nové fáze
růstu. 
Rapidní nárůst poptávky po biopotravinách vyústil
v nedostatečné zásobování. V Německu všeobecný
nedostatek obilovin, brambor, mléka, masa a ně-
kterých druhů zeleniny vedl ke znatelnému vzrůstu
cen na úrovni zpracovatelské i spotřebitelské.
Rakousko rovněž zažilo extrémní nedostatek
obilovin, brambor, některých druhů ovoce a ze-
leniny, přestože plochy v EZ zabírají 13 % z cel-
kových zemědělských ploch. 
Bylo by potřeba přibližně dalších 10 000 ekofarem,
aby se uspokojila poptávka evropských spotře-
bitelů. V roce 2006 Dánsko zažilo nadprodukci bio-
mléka, nyní však pátrá po dalších producentech. Ve
Velké Británii se některé potravinářské a maloob-
chodní firmy finanční podporou pokoušejí pře-
svědčit zemědělce, aby přešli na ekologické země-
dělství. 

4.2.1. Německo
Německo stále tvoří největší trh s biopotravinami 
v Evropě. V roce 2007 maloobchodní prodej biopo-
travin vzrostl o 18 % a vyšplhal se tak na 5,4 mi-
liardy eur — což představuje přibližně 2,7 % z cel-
kového trhu s potravinami. Tento údaj nezahrnuje
spotřebu biopotravin ve veřejném stravování a res-
tauracích. 
Maloobchodní řetězce, které byly v Německu
tradičně méně důležité, zažily nadprůměrné tempo
růstu. Specializované biosupermarkety také vloni
zaznamenaly nadprůměrný nárůst o 25 %, zatímco
tradiční prodejny s biopotravinami celkově ztratily
podíl na trhu. Poptávka po bioprodukci roste rych-
leji než nabídka a několik klíčových segmentů nyní
čelí nedostatečné nabídce. Prodej biomléka v ma-
loobchodech vzrostl o 35 %. Dorty, sušenky a peči-
vo zaznamenaly nejvyšší tempo růstu, když jejich
prodejnost vloni vzrostla o 100 %. Dalšími
výrobky s rychle rostoucím obratem jsou tvaroh

(nárůst přes 70 %), mražená zelenina (přes 60 %) 
a jogurty (přes 50 %), po kterých následuje máslo,
těstoviny, ovocné džusy a další.
Průzkum provedený začátkem února 2007 ukázal,
že počet domácností, které kupují biopotraviny
pravidelně, vzrostl z 15 % v roce 2005 na 22 % 
v roce 2006 a že 55 % respondentů nakupuje biopo-
traviny příležitostně (60 % v roce 2005).
V Německu je vývoj trhu s biopotravinami v po-
sledních letech do značné míry závislý na angažo-
vanosti konvenčních maloobchodních řetězců.
Největší maloobchodník REWE, který provozuje 
3 000 supermarketů po celém Německu, před třemi
lety „objevil“ odvětví biopotravin a dokonce otevřel
dva úspěšné biosupermarkety. Navíc mnozí tradiční
exkluzivní dodavatelé pro specializovaný biomalo-
obchod opouštějí tuto strategii a nabízejí svůj sorti-
ment také vybraným konvenčním maloobchodníkům.
Dokonce i svaz Demeter, jehož biologicko-dyna-
mické produkty se prodávají po celém světě téměř
výhradně ve specializovaných bioprodejnách a jsou
považovány za „creme de la creme“ v oboru biopo-
travin, otevřel svoji marketingovou politiku a do-
dává některé produkty přímo vybraným konvenčním
maloobchodníkům. Odhaduje se, že přibližně 10 % 
z veškerých výrobků značky Demeter se v Německu
prodává přes konvenční maloobchody.
V roce 2007 skupina Schwarz, provozující mimo
jiné diskontní řetězec Lidl, odkoupila minoritní
podíl v řetězci biosupermarketů Basic. Kvůli nega-
tivní publicitě a po spotřebitelských a dodavatel-
ských bojkotech byl plánovaný majoritní vstup do
Basicu zastaven a akcie na jaře 2008 prodány.

4.2.2. Velká Británie 
V roce 2006 trh s biopotravinami ve Velké Británii
vzrostl o 22 %, čímž navázal na období růstu 
v posledních pár letech. Přechod farem na ekolo-
gické zemědělství je však ve většině regionů pomalý.
V roce 2006 maloobchodní prodej bioproduktů ve
Velké Británii představoval přibližně 2,83 miliardy
eur. Tato suma zahrnuje i nepotravinové položky,
které představují přibližně 255 milionů eur (kos-
metika, produkty péče o tělo a textilní výrobky 
v biokvalitě). Přímý prodej bioproduktů pomocí
poštovních zásilek a „bedýnkového prodeje“ (box
scheme) vzrostl o 53 %, a tím došlo ke zvýšení
podílu přímého a nezávislého prodeje na trhu,
přestože se většina biopotravin (75 %) stále prodává
přes maloobchodní řetězce. 
Prodej biopotravin pro děti vzrostl ve Velké Británii
o 7 %, zatímco prodej konvenčních potravin pro
děti klesl o 2 %.
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Maloobchodní trh s biopotravinami celkově před-
stavuje 2,5 % z celkového potravinářského trhu. 
V maloobchodních řetězcích představují biový-
robky 4,7 % z celkového prodaného množství 
u mléčných výrobků, 4,2 % u čerstvého ovoce 
a zeleniny a 3 % z obratu masa.
Trh s biodrůbeží stále rapidně roste — za rok 2006
narostl o 39 %. Obrat u biovajec a vajec od slepic 
z volných chovů poprvé převýšil obrat u vajec 
z klecových chovů. Schopnost britského ekologic-
kého zemědělství pokrýt poptávku po bioobilni-
nách klesla pod 50 % a zvýšila se tak závislost na
dovozu krmného i potravinářského obilí. V prů-
měru 66 % bioproduktů prodaných v roce 2006 
v maloobchodních řetězcích pocházelo z Velké
Británie: 79 % masa, 96 % mléčných výrobků 
a vajec a 73 % zeleniny bylo domácího původu.
Whole Foods Market, vedoucí maloobchodník 
s biopotravinami v USA, vstoupil v roce 2007 na
evropský trh otevřením obrovského obchodního
domu v Londýně s prodejní plochou 7 400 m2 a 500
zaměstnanci. Přibližně jedna třetina sortimentu
potravin je ekologického původu.

4.2.3. Itálie
V roce 2006 celkový italský trh s biopotravinami
dosáhl přibližné hodnoty 2,65 miliardy eur. Obrat 
v maloobchodě činil 1,7 miliardy eur, ve veřejném
stravování 200 milionů eur a vyvezlo se zboží za
750 milionů eur. Prodej ve specializovaných bio-
prodejnách vzrostl o 15 %, zatímco prodej v kon-
venčních malooobchodech vzrostl o 7,5 %. Prodej
biopotravin do školních jídelen vzrostl o 19,5 %.
Jen za rok 2006 bylo na italský trh uvedeno zhruba
1 300 nových biopotravin, což představuje nárůst 
o 30 %.
Vývoz bioproduktů vzrostl mezi roky 2005 a 2006
o 25,8 %. Ovšem vývoz do Velké Británie vzrostl
meziročně o 146 % a do Německa o 46 %. 
Zatímco prodej biopotravin v konvenčním maloob-
chodě spíše stagnuje, specializované bioprodejny
zaznamenaly za poslední rok nárůst obratu o 15 %.
Největší velkoobchod s biopotravinami Ecor pro-
vozuje po celém území Itálie svůj vlastní řetězec 60
biosupermarketů pod názvem Natura Si. Ecor také
nezávislým bioprodejnám nabízí marketingový pro-
gram bio, do kterého se již zapojilo 206 bioprode-
jen. Ecor reprezentuje všeobecnou evropskou 
tendenci ke spojování menších regionálních
velkoobchodníků do jednoho celku. Velkoobchody
s biopotravinami v Itálii profitují ze stále stoupa-
jícího podílu biopokrmů ve školních jídelnách (při-
bližně 650 školních jídelen s biopokrmy).

4.2.4. Francie
Maloobchodní obrat za rok 2006 se odhaduje na
1,7 miliardy eur a stále vzrůstá.  
Počet spotřebitelů pravidelně kupujících biopo-
traviny ve Francii stabilně roste. 75 % spotřebitelů
pravidelně nakupuje biopotraviny v maloobchod-
ních řetězcích, 37 % na trzích, 30 % ve specializo-
vaných bioprodejnách, 22 % v lahůdkářstvích 
a 23 % na farmách. 

4.2.5. Dánsko
Hodnota trhu s biopotravinami se v roce 2006 zvý-
šila o 18 % a dosáhla celkem 454 milonů eur. Prodej
přes maloobchodní řetězce dosáhl 362 milionů eur. 
Dánové utratí za biopotraviny 84 eur na osobu,
čímž se dostávají na druhé místo za Švýcary. 
Maloobchodní prodej biopotravin v supermar-
ketech a obchodních domech představuje zhruba
4,5 % z celého potravinářského trhu. Kategorie,
která zaznamenávají největší nárůst, jsou maso 
a masné produkty (+ 31 %), výrobky z obilnin 
(+ 24 %) a dětské potraviny (+ 23 %). Vývoz
biomasa, zejména vepřového, vzrostl v roce 2006 
o 10 až 15 %, čímž navázal na 50 % nárůst z roku
2005. Nižší tempo růstu bylo způsobeno ne-
dostatečným zásobováním a předpokládá se, že tato
situace přetrvávala i v roce 2007.

4.2.6. Rakousko
V roce 2007 dosáhl obrat s biopotravinami v Ra-
kousku přibližně 580 milionů eur, což představuje
nárůst o více než 10 % ve srovnání s rokem 2006.
Maloobchodní řetězce představují 65 % prodejů,
hned za nimi jsou specializované bioprodejny se 
14 %, 6 % se prodá přes kantýny a stravovací
zařízení a 5 % přímým prodejem z farem. Do
zahraničí se vyvezlo biopotravin za přibližně 60
milionů eur. Biopotraviny se vloni podílely 5,4 %
na celkové spotřebě potravin. U některých kategorií
potravin je podíl zřetelně vyšší. Údaje od maloob-
chodníků jsou velmi zajímavé: například 21 % 
z veškerého prodeje vajec v maloobchodních
řetězcích je bio, rovněž 14 % z veškerých mléčných
produktů a 9 % z veškerých jogurtů. Na celkové
spotřebě v dané kategorii se bio čerstvé mléko 
a brambory podílely 15 %, vejce 16 %, čerstvé
ovoce a zelenina 7 %, hovězí, vepřové a drůbeží
maso 2,9 % a šunka a uzeniny 1,6 %.  
Od roku 2003 tvoří biopotraviny 50 % potravin 
a nápojů v mateřských školkách, 30 % v nemoc-
nicích a 17 % v domech s pečovatelskou službou.
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4.2.7. Nizozemí
Holandští spotřebitelé utratili v roce 2006 za biopo-
traviny kolem 460 milionů euro, což je o 9 % víc
než v roce 2005. Prodej biopotravin nyní před-
stavuje 1,9 % z celkového trhu s potravinami 
a nápoji. V sektoru čerstvých potravin představují
biopotraviny 2,8 % z celkového potravinářského
trhu.
Nejdůležitějšími prodejními kanály jsou obchody
se zdravou výživou, které mají 43 % podíl na cel-
kovém obratu, ovšem na důležitosti nabyly také
diskonty, jejich podíl na prodeji biopotravin vzrostl
meziročně o 26 %. 
Největší podíl na celkovém trhu s potravinami (3,8 %)
s celkovou hodnotou prodeje 77 milionů eur mají
čerstvé mléčné bioprodukty (vyjma sýrů a másla),
následuje čerstvé ovoce a zelenina (2,8 %). Prodej
bioovoce, zeleniny a brambor vzrostl ze 140,2 mi-
lionů eur na 149,5 milionů eur. Biomaso dosáhlo
obratu 57,6 milionů eur, chleba a pečivo 29 milionů
eur. 
Po fázi menšího růstu trhu s bioprodukty — mezi 5 
a 7 % na začátku století — můžeme v následujících
letech očekávat zrychlený růst díky novým inicia-
tivám velko- a maloobchodníků. V roce 2005
EkoPlaza uvedla zcela nový prodejní koncept
velkého biosupermarketu s prodejní plochou 1 500 m2.
Tento počin spustil lavinu otevírání obdobných
prodejen po celé zemi a vytvořil prostor pro rychlý
růst.

4.2.8. Švýcarsko
Spotřeba biopotravin byla v roce 2006 ve Švý-
carsku 764 milionů eur. Švýcarští spotřebitelé za
biopotraviny utratili v roce 2006 v průměru 102 eur
na osobu — což je víc než v kterékoli jiné zemi.
Bioprodukty nyní představují 4,5 % z celkového
trhu s potravinami. Po stagnaci v roce 2005 obrat
trhu s bioprodukty v roce 2006 opět vzrostl o 1,6 %
a předpokládá se, že rostl i v roce 2007. 
Ve Švýcarsku dominují prodeji biopotravin
družstevní maloobchodníci Coop a Migros. V po-
slední době se však objevily dva biosupermarkety:
Mueller a Egli. V roce 2007 se tři největší velkoob-
chodníci s biopotravinami (Eichberg, Vanadis a Via
Verde) spojili, aby vytvořili novou společnost Bio
Partner Schweiz AG. Nová společnost má přibližně
80% podíl na trhu s bioprodukty ve Švýcarsku. 

4.2.9. Belgie
Obrat prodeje biopotravin dosáhl v roce 2006 245
milionů euro, což představuje nárůst o 33 % proti
roku 2005. Více než 60 % prodejů zajistily kon-

venční supermarkety a 31 % biopotravin se prodalo
ve specializovaných prodejnách s biopotravinami.
Tržní podíl bio vajec byl 7 %, rýže 4 %, zeleniny 
3 %, pečiva 2,3 %, ovoce 1,6 % a brambor 1 %.

4.2.10. Polsko
Green marketing odhaduje celkový obrat trhu 
s biopotravinami v Polsku v roce 2007 na 50 mili-
onů eur. Stále více maloobchodníků zavádí nebo
rozšiřuje sortiment biopotravin. Největšími malo-
obchodníky v Polsku jsou polská společnost
Organic Farma Zdrowia, provozující 15 bioprode-
jen, a mezinárodní řetězce Carrefour a Tesco. Zvý-
šená poptávka po bioproduktech, vyvolaná infor-
mační kampaní polského ministerstva zemědělství,
vyústila v nedostatek biosurovin pro zpracování. 

4.2.11. Vývoj spotřeby biopotravin 
v Evropě 3

Jak se daří biopotravinám na nejvyspělejších evrop-
ských biotrzích? Jaký podíl zaujímají biopotraviny
na celkové spotřebě obyvatel v jednotlivých ze-
mích? Jaké jsou podíly biopotravin ve vybraných
kategoriích? Které distribuční kanály jsou nejvíce
využívány při prodeji biopotravin? Odpovědi na
tyto a další otázky přináší následující shrnutí.

Mléko a mléčné výrobky
Mléko a mléčné výrobky se na nejvyspělejších
evropských biotrzích podílí na celkové spotřebě
dané kategorie až 8 % (Dánsko). Ve Švýcarsku je to
přibližně 7,5 %, v Rakousku necelých 7 %. Ve
Velké Británii byl podíl přibližně 4,5 % a v Nizo-
zemí necelá 4 %.
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Graf 1: % podíl biopotravin na celkovém obratu 2006

Zdroj: Agromilagro research 2008
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Lídrem ve spotřebě čerstvého biomléka je Švédsko.
Zde činí podíl biomléka na celkové spotřebě mléka
téměř 19 %. V Rakousku se spotřebuje zhruba 15 %
mléka v biokvalitě. Ve Švýcarsku je to 14 % a v Ně-
mecku necelých 12 %. 
Spotřeba másla je nejvyšší v Rakousku, kde se
jedná o zhruba 9 %. V Německu, Švédsku a Ni-
zozemí se jedná zhruba o 2% podíl na celkové
spotřebě másla. 
Pokud se podíváme na dostupná data o spotřebě
biojogurtů, pak zjistíme, že se spotřeba ve Švý-
carsku a ve Švédsku pohybuje zhruba okolo 8 % 
z celkové spotřeby jogurtů. V Německu jsou to
pouze 3 %.
V kategorii sýry je situace mezi uvedenými státy
víceméně vyrovnaná. Spotřeba biosýrů se v Ně-
mecku, Rakousku, Dánsku a Švýcarsku pohybuje
okolo 4 %. 

Ovoce a zelenina
Podíl bioovoce na celkové spotřebě ovoce je
nejvyšší v Rakousku, kde činí zhruba 9 %. Násle-
dují jej Švédsko a Německo s podíly okolo 6 % 
a dále Dánsko a Švýcarsko s 5 %. Necelé 2 % 
z celkové spotřeby ovoce zaujímá bioovoce v Belgii.
Nejvíce biozeleniny v poměru k zelenině konveční
se spotřebovalo v Dánsku — plných 12 %. Ve Švý-
carsku se jedná zhruba o 9,5 %. Německo a Ra-
kousko dosahují podílu okolo 7 % a v Belgii jsou to
3 %. 

Vejce
Pokud se podíváme na spotřebu biovajec, pak
největší podíl na celkové spotřebě vajec nalezneme
v Rakousku. Zde je každé páté vejce z ekologic-
kých chovů. Následují Švýcarsko a Švédsko s po-
dílem okolo 15 %. V Německu je to 10 %, v Dán-
sku 9 %. Spotřeba biovajec v Belgii se pohybuje
okolo 7 % z celkové spotřeby vajec a v Nizozemí 
5 %.

Pečivo
Nejvyššího podílu biopečiva na celkové spotřebě
pečiva bylo dosaženo ve Švýcarsku. Zde se jedná
zhruba o 17 %. V Rakousku to bylo 12 % a v Dán-
sku 10 %. V Německu se spotřebuje zhruba 8 %
pečiva v biokvalitě. 

Dětská výživa
Z uvedených kategorií bylo dosaženo nejvyššího
podílu bio právě v kategorii dětská výživa.
Dostupné jsou informace pouze ze tří zemí. V Ně-
mecku bylo spotřebováno neuvěřitelných 65 % dět-
ských výživ v biokvalitě. Ve Velké Británii to bylo
zhruba o 11 procentních bodů méně a v Rakousku
se podíl blížil 40 %. 

Pokud vezmeme celkový obrat biopotravin v jed-
notlivých zemích a rozdělíme jej do potravinových
kategorií, pak zjistíme, že naprosto klíčový je podíl
mléka a mléčných výrobků a ovoce a zeleniny. Tyto

Graf 2: % podíl ovoce, zeleniny a brambor na celkovém bioobratu 2006

Zdroj: Agromilagro research 2008

Graf 3: % podíl vajec, pečiva a dětské výživy na celkovém bioobratu 2006

Zdroj: Agromilagro research 2008
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spotřebě potravin v obou zemích pohybuje zhruba
na stejné úrovni (2,5 - 2,7 %).

Shrnutí
Pozn.: Uvedené shrnutí vychází z dostupných dat
poskytnutých společností Agromilagro. Údaje za
některé země nebyly k dispozici.
Ve vybraných 20 evropských zemích bylo v roce
2006 prodejem biopotravin (bez vývozu) dosaženo
celkového obratu 14,2 mld. euro. Největší objem
peněz se za biopotraviny utratil v Německu — cel-
kem 4,6 mld euro, což je téměř třetina celkového
obratu realizovaného v těchto zemích. Následuje
Velká Británie s 2,8 mld. euro, Itálie s 1,9 mld. euro
a Francie s 1,7 mld. euro. Žádná z dalších uve-
dených zemí již nedosáhla v obratu biopotravin na
1 miliardu euro. Přírůstky jsou stále ještě ve většině
evropských zemích značné (často v dvojmístném
řádu), takže do budoucna můžeme počítat s dalšími
zeměmi, které tuto magickou hranici překročí. 
Pokud se podíváme na druhý ukazatel, který pře-
počítává celkový dosažený obrat biopotravin na
jednoho obyvatele, pak se dozvíme, že nejvyššího
obratu na hlavu bylo v roce 2006 dosaženo ve Švý-
carsku a dále pak v Lichtenštejnsku, Dánsku,
Rakousku a Německu. Za zmínku jistě stojí fakt, že
právě v těchto zemích je velmi vysoká kupní síla
obyvatelstva.

dvě velké kategorie tvoří například v Rakousku
celkem 70 % z celkového obratu bio. Stejné dvě
kategorie dosahují v Dánsku zhruba 65 % a v Nizo-
zemí přes 50 %. Pro srovnání: v České republice
byl v roce 2007 tento podíl 26,5 %.

Distribuční kanály
Pohled na distribuční kanály, kterými biopotraviny
proudí ke spotřebitelům, ukazuje značné rozdíly
mezi zeměmi. Zatímco například ve Švédsku se
drtivá většina (asi 90 %) biopotravin prodá v síti
tradičního maloobchodu a zbytek se prodá přímo
ze dvora ekofarem, pak na druhé straně stojí
Francie a Itálie, kde je rozdělení mezi jednotlivé
distribuční kanály zcela jiné. Pouze 40 % biopo-
travin se zde prodá přes konvenční maloobchody.
Dalších zhruba 45 % se ke spotřebiteli dostane
prostřednictvím specializovaných prodejen (prodej-
ny zdravé výživy, bioprodejny apod.). Česká repub-
lika stojí v tomto dělení někde uprostřed: 67,5 %
biopotravin se prodá v maloobchodních řetězcích,
22,5 % přes specializované prodejny a jen 2 % se
prodá přímo ze dvora.
Nelze přitom vyvodit souvislost mezi podílem
biopotravin na celkové spotřebě potravin v daném
státě a jednotlivými typy prodeje. Například již
zmíněné Švédsko má zcela jiné složení co do
rozdělení mezi distribuční kanály než například
Německo, přestože se podíl biopotravin na celkové
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Předběžné údaje o obratu za rok 2007 jsou k dispozici z několika států, jak ukazuje tabulka č.1:

Země Obrat Spotřeba
v mld. eur na obyvatele v eur

Německo 5,4 64,0

Rakousko 0,58 71,6

Polsko 0,05 1,3

Maďarsko 0,018 1,8

Česká republika 0,052 5,1

Graf 6: Obrat* biopotravin ve vybraných evropských zemích
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5.1. Svět

V roce 2007 Organizace OSN pro výživu a země-
dělství (Food and Agriculture Organization of the
United Nations, FAO) uznala ekologické zeměděl-
ství jako významnou a pozoruhodně efektivní alter-
nativu ke konvenčnímu, chemicky založenému
zemědělství. 

5.2. Evropa 

5.2.1. Politika rozvoje venkova
Politika rozvoje venkova v letech 2007 — 2014, 
jak byla ustanovena v Nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 dne 20. září 2005, využívá vybraná
opatření pro podporu rozvoje venkova namísto
všeobecné podpory zemědělského sektoru. V rámci
Programu pro rozvoj venkova je ekologické
zemědělství od roku 1992 podporováno dotacemi,
které jsou závislé na velikosti ekologické plochy.
Tyto dotace jsou jedním z důvodů, proč  se počet
ekologických farem v rámci Evropské unie 
a dalších evropských zemí, z nichž mnohé
využívají podobných systémů, zvyšuje. V rámci
Programu rozvoje venkova 2007 — 2013 je ekolo-
gické zemědělství ve většině zemí podporováno
zemědělskými dotacemi, které se odvíjejí od rozlo-
hy; tyto dotace se liší stát od státu, někdy dokonce
i v rámci jedné země. Například v Německu se
dotace na ornou půdu pohybují mezi 120 a 190
eury za hektar a rok, ovšem některé státy federace
tyto dotace navyšují dokonce až na 262 eur během
sklizně. Dotace za trvale zatravněné plochy se 
v Evropě pohybuje mezi 120 a 187 eury a za trvalé
kultury - jako jsou sady a vinice — mezi 380 a 1 020
eury za hektar a rok.

5.2.2. Nové nařízení EC 
o ekologickém zemědělství 4,5

Pravidla ekologického zemědělství a výroby biopo-
travin v Evropské unii upravuje Nařízení Rady
(EHS) 2092/91 o ekologickém zemědělství. Od
prosince 2005 bylo diskutováno v orgánech EU
zcela nové nařízení o ekologickém zemědělství,
jehož hlavním cílem bylo zpřehlednit legislativu
ekologického zemědělství, protože současné
nařízení má více než 50 novel. Nová pravidla byla

schválena v červenci 2007 Nařízením (EC) 
č. 834/2007 z 28. června 2007 o ekologické pro-
dukci a označování ekologických produktů a o zru-
šení nařízení (EHS) č. 2092/91. Nové nařízení
popisuje cíle, principy a základní požadavky kon-
troly ekologické produkce. Nepokrývá většinu
oblastí, které jsou dnes regulovány přílohami I až
VIII.
Některá ustanovení jsou zcela nová, některá platí
již dnes a osvědčila se, proto budou platit i podle
nového nařízení. V současné době připravuje
Evropská komise prováděcí právní předpisy, který-
mi by měly být dvě nařízení Komise. Prováděcí
nařízení nabudou účinnosti 1. 1. 2009, od tohoto
data bude současné Nařízení č. 2092/91 zrušeno.
Ačkoli měla Komise za cíl neměnit základní obsah
současného nařízení, v mnoha detailech je nové
nařízení odlišné a změny mohou mít zásadní vliv na
ekologické zemědělství v budoucnu. Po přečtení
nového nařízení se ukazuje, že nesplňuje některá
předsevzetí Evropské komise (EK), zejména snad-
nou srozumitelnost, větší transparentnost a jasnou
formulaci cílů. Některé důležité úpravy se navíc v
nařízení v porovnání s jeho předešlými verzemi
hledají velice těžce, jako například vymezení eko-
logických a konvenčních výrobků nebo stanovení,
pro které podniky nařízení platí a pro které nikoli.
Jednou z nejdůležitějších částí nového nařízení 
o ekologickém zemědělství č. 834/2007 jsou
pravidla týkající se označování biopotravin. Slova
„ekologický“ a „biologický“  včetně jejich předpon
„eko“ a „bio“ lze používat pouze na obalu surovin,
potravin, krmiv a osiv pocházejících z ekologického
zemědělství. Případné označování konvenčních
produktů těmito výrazy bylo i nadále bude ze
strany EK a Ministerstva zemědělství ČR (MZe)
přísně postihováno. Obecně řečeno, při označování
konvenčních potravin se nesmí používat takové
označení, které by mohlo spotřebitele uvést v omyl,
že se jedná o produkt ekologického zemědělství.
Označení lze použít pouze u produktů ekologic-
kého zemědělství, u kterých minimálně 95 % hmot-
nostních složek pochází z ekologického zeměděl-
ství. U potravin, které obsahují složky pocházející 
z ekologického zemědělství, ale ty představují
méně než 95 %, lze ve složení výrobku uvést, že
daná složka pochází z ekologického zemědělství.

5. Vývoj politické situace 
v oblasti ekologického
zemědělství
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Výrazem „BIO“ tak nelze označit celý produkt, ale
pouze konkrétní složku ve složení výrobku. 

Povinné údaje na biopotravinách
Nové nařízení uvádí povinné údaje, které se musí
na obalu biopotravin vyskytovat a které dávají
spotřebiteli záruku, že se jedná o certifikovanou
biopotravinu. Mezi tyto povinné údaje patří:
● číselný kód kontrolní organizace: v ČR ministers-

tvo zemědělství pověřilo ke kontrole tři kontrolní
organizace - KEZ o.p.s., ABCERT GmbH a BIO-
KONT CZ, s r.o. Jejich kódy jsou následující:
CZ-KEZ-01, CZ-ABCERT-02 a CZ-BIOKONT-03.
U biopotravin z dovozu bude možné zjistit, která
zahraniční kontrolní organizace daný produkt 
v zahraničí certifikovala.

● logo EU pro označování biopotravin: logo je
doposud pouze dobrovolné, ale podle nových
pravidel ekologického zemědělství bude povin-
nou součástí obalu biopotravin a bude mít novou
podobu, která zatím není schválena. Datum, od
kdy bude nové logo povinné, není zatím známo,
do té doby se bude dobrovolně používat současné
logo. 

● označení původu biopotraviny: pokud je biopo-
travina označena logem EU, bude muset od 
1. 1. 2009 obsahovat informaci, kde byly vypro-
dukovány zemědělské suroviny, z nichž se bio-
potravina skládá. Slovní označení může mít
následující varianty: „zemědělská produkce EU“,
„zemědělská produkce mimo EU“ a „ze-měděl-
ská produkce EU/mimo EU“. Uvedený výraz
„EU“ lze nahradit názvem členského státu v pří-
padě, že v této zemi byly vyprodukovány všech-
ny zemědělské suroviny, z nichž se biopotravina
skládá, např. „zemědělská produkce ČR“.

Kromě loga EU a ostatních povinných údajů lze při
označování biopotravin použít také vnitrostátní 
a soukromá loga pro označování biopotravin. 
V podmínkách ČR to znamená především označení
národním logem pro biopotraviny, které se v ČR
používá již od roku 1993.
Celý text Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o eko-
logické produkci a označování ekologických pro-
duktů včetně aktuálně platných právních předpisů
pro ekologické zemědělství lze nalézt na webových
stránkách MZe (www.mze.cz), v sekci „Ekologické
zemědělství“.
Evropské nařízení bude i nadále doplňovat národní
zákon č. 242/2000 Sb. O jeho případné novelizaci
bude rozhodnuto až poté, co bude známo konečné
znění prováděcích právních předpisů k novému
nařízení o ekologickém zemědělství. 

5.2.3. Propagace ekologického
zemědělství

Mariann Fischer Boel, evropská komisařka pro
zemědělství, představila v únoru 2007 na veletrhu
BioFach rozsáhlou celoevropskou kampaň na
propagaci biopotravin a ekologického zemědělství.
Informační kampaň je hlavním bodem Akčního
plánu na podporu ekologického zemědělství v EU. 
Kampaň, která měla začít již v létě 2007, je
zpožděná a pravděpodobně začne až v létě 2008.
Hlavním prvkem kampaně bude web stránka ve
všech jazycích EU, která bude obsahovat „propa-
gační nástroje a opatření“ a bude napojena na
národní web stránky a programy. 
Jednou z kontroverzních oblastí revize nařízení EU
o ekologickém zemědělství zůstává navrhovaná
povinnost používat evropské biologo. Komise sice 
v průběhu roku 2007 navrhla novou podobu evrop-
ského biologa, ovšem poté, co se zjistilo, že jeho
grafické ztvárnění je velmi blízké biologu použí-
vanému německou maloobchodní firmou Aldi,
Komise návrh stáhla a v kampani počítá s použitím
stávající podoby loga. 

5.2.4. Právní řád, kontrolní 
a certifikační systém 
ekologického zemědělství v ČR 5

S účinností od 30. 12. 2005 platí v České republice
zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon 
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Smyslem novely bylo vypustit z původního znění
zákona všechna ustanovení, která jsou duplicitní 
s evropskou legislativou EZ (Nařízení Rady (EHS)
2092/91 o ekologickém zemědělství). Došlo tak ke
zjednodušení legislativy ekologického zemědělství.
Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb. vyšlo ve
Sbírce zákonů jako zákon č. 30/2006 Sb., dne 
2. 2. 2006. S účinností od 1.2. 2006 začala také platit
nová prováděcí vyhláška MZe č. 16/2006 Sb., která
nahradila všechny dosud platné prováděcí vyhlášky
k zákonu č. 242/2000 Sb. Od 1. 2. 2006 jsou tak
zrušeny prováděcí vyhlášky č. 53/2001 Sb.,
263/2003 Sb. a 174/2004 Sb. V rámci legislativních
změn došlo k výraznému zjednodušení právních
předpisů pro ekologické zemědělství, zákon byl
zredukován o polovinu, současná prováděcí vyhláš-
ka má proti původním 15 stranám a 17 přílohám
pouze dvě strany textu a dvě přílohy.
Od roku 2006 se také mění postup při registraci 
v ekologickém zemědělství. V praxi je nezbytné
postupovat tak, že žadatel nejdříve vybere a zkon-
taktuje akreditovanou kontrolní organizaci, přihlásí
se u ní ke kontrole a certifikaci a uzavře s ní smlou-



vu o kontrole. Kontrolní organizace poté provede
vstupní kontrolu podniku a vystaví příslušné
potvrzení, které tvoří přílohu žádosti o registraci,
která se podává na Ministerstvu zemědělství.
Žádost o registraci má rozsah 1 strany A4. 
V současné době si ekologičtí podnikatelé mohou
vybrat ze tří kontrolních organizací (ABCERT
GmbH, Biokont CZ, s r.o. a KEZ o.p.s.). Všechny
organizace jsou pro svou činnost pověřeny
Ministerstvem zemědělství a jsou akreditovány
podle norem ČSN EN 45 011 a ČSN EN ISO/IEC
17020.  

5.2.5. Program rozvoje venkova
Česká vláda schválila v srpnu 2006 Program rozvo-
je venkova ČR na období 2007 až 2013 (PRV).
Program vychází z Národního strategického plánu
rozvoje venkova a byl zpracován v souladu s na-
řízením Rady (ES) č. 1698/2005. Program rozvoje
venkova bude určovat politiku rozvoje venkova ČR
(včetně zemědělství) v období 2007 — 2013.
Realizace Programu rozvoje venkova ČR má přis-
pět k rozvoji venkovského prostoru České repub-
liky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení
stavu životního prostředí a snížení negativních
vlivů intenzivního zemědělského hospodaření.
Program si dále klade za cíl vytvořit podmínky pro
konkurenceschopnost České republiky v základ-
ních potravinářských komoditách. Program bude
také podporovat rozšiřování a diverzifikaci eko-
nomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem
rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa,
snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit
sounáležitost obyvatel na venkově.
Ekologické zemědělství je součástí Programu
rozvoje venkova v Ose II v tzv. Agroenvironmen-
tálních opatřeních jako Podopatření A: Postupy
šetrné k životnímu prostředí, Titul A1: Ekologické
zemědělství. 
Cílem podopatření je podpora komplexních způ-
sobů hospodaření na zemědělské půdě šetrných ke
složkám životního prostředí a poskytujících základ
pro produkci kvalitních surovin zabezpečujících
nejvyšší požadavky na bezpečnost potravin.

Podpora ekologických zemědělců5

Tradiční podpora pro ekologické zemědělce, dotace
na plochu zařazenou do přechodného období nebo
ekologického zemědělství, byla v roce 2007 vyplá-
cena prvním rokem z Programu rozvoje venkova
2007 — 2013, kde je ekologické zemědělství jedním 
z tzv. agroenvironmentálních opatření. V roce 2007
zažádali ekologičtí zemědělci o dotaci v celkové
výši 540 395 798 Kč. Podpora se liší podle
obhospodařované kultury, výše dotace byla v roce
2007 v porovnání s předchozími lety následující
(tab. č.2).

Od roku 2007 začalo být ekologické zemědělství
podporováno nejenom v rámci dotace na plochu 
v Ose II PRV, ale také výrazným bodovým zvýhod-
něním ekologických zemědělců při hodnocení
investičních projektů v rámci Osy I a III PRV.
Ekologičtí zemědělci tak měli vyšší šanci, že jejich
projekt bude schválen a financován. V Ose I byli
ekologičtí zemědělci bodově zvýhodněni v rámci
Opatření „Modernizace zemědělských podniků“ 
a „Zahájení činnosti mladých zemědělců“, v Ose
III v rámci opatření „Podpora cestovního ruchu“
(agroturistika) a „Diverzifikace činností nezemě-
dělské povahy“. Výsledkem této podpory například
bylo, že každému ekologickému zemědělci, který si
požádal o podporu v rámci opatření „Zahájení čin-
nosti mladých zemědělců“, byl projekt schválen 
a byla mu přiznána finanční podpora.
Podobně jako ekologičtí zemědělci, i výrobci bio-
potravin byli bodově zvýhodněni v Ose I PRV 
v rámci opatření „Přidávání hodnoty zemědělským
i potravinářským produktům“. V rámci tohoto opa-
tření byli výrazně podpořeni i faremní zpracovatelé
biopotravin. Výrobci biopotravin tak měli možnost 
s podporou státu investovat do výstavby nebo
rekonstrukce prostor na výrobu nebo skladování
biopotravin, nebo do marketingu biopotravin.
Výše uvedená opatření, vyhlášená v roce 2007,
budou průběžně vyhlašována i v roce 2008.

Kultura 2004−2006 (HRDP) Kč/ha 2007 (PRV) Kč/ha
Orná půda 3 520 4 266
Trvalé travní porosty 1 100 1 954
Zelenina a speciální byliny na orné půdě 11 050 15 524
Trvalé kultury (sady, vinice) 12 235 23 369

Zdroj: MZe

Tab. 2: Výše podpory na produkci v systému ekologického zemědělství
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6.1. Celkový přehled

V roce 2007 došlo v České republice k nárůstu
počtu ekologicky hospodařících zemědělců. Ke
konci roku 2007 hospodařilo podle ekologických
zásad 1 318 zemědělců, o 355 více (37 %) než na
konci 2006. Ekologičtí zemědělci tvořili 2,59 % z cel-
kového počtu 50 887 zemědělských podnikatelů 
v České republice. Výměra ekologické zemědělské
(EZ) půdy dosáhla 312 890 ha, což je nárůst proti
konci roku 2006 o 31 355 ha, tedy o 11 %. Rozloha
v EZ představuje 7,35 % z celkové výměry země-
dělské půdy v ČR. Přibližně 20,7 % z ploch je 
v přechodném období (16 % v roce 2006).
Loňský růst opět pozměnil strukturu ploch v eko-
logickém zemědělství. Došlo k poměrně razantní-
mu nárůstu ploch orné půdy a ploch trvalých kultur. 
Plochy s ekologickou ornou půdou vloni vzrostly 

o 6 027 ha na celkem 29 505 hektarů, což před-
stavuje meziroční nárůst o 26 %. 
Plochy trvalých kultur (ovocné sady a vinohrady)
vzrostly v roce 2007 o 674 ha, tedy o 56 %, výměra
ekologických sadů je v současné době 1 625 ha,
výměra vinic 245 ha. 
Trvalé travní porosty (TTP), tedy louky a pastviny,
se v roce 2007 s 257 899 ha na celkové ploše eko-
logického zemědělství podílely 82,42 %, což je
mírný pokles proti roku 2006 (82,47 %). Proti roku
2006 plochy TTP vloni narostly o 25 710 ha (v roce
2006 vzrostly o 22 233 ha). Většina ploch v kate-
gorii „Ostatní plochy“ jsou ovšem také louky 
a pastviny, tedy podíl těchto ploch ve skutečnosti
stále osciluje okolo 90 %. 
Ke konci loňského roku bylo v ČR také registro-
váno 6 ekologických chovatelů včel.
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6. Ekologické zemědělství 
v České republice 6

Graf 7: Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR v letech 2000 − 2007

Zdroj: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
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31. 12. 2006 31. 12. 2007
Počet ekofarem 963 1 318 
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) 281 535,00 312 890,00
Podíl EZ na celkové výměře zemědělské půdy (%) 6,61 7,35
Výměra orné půdy (ha) 23 478,57 29 505,20
Výměra trvalých travních porostů (ha) 232 189,53 257 899,00
Výměra trvalých kultur (sady) (ha) 1 195,61 (sady + vinice) 1 6250,00 
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) — 245,00 
Ostatní plochy (ha) 24 670,97 23 616,00

Tab. 3: Podrobné statistické údaje o ekologickém zemědělství v ČR a srovnání meziročního vývoje

Zdroj: MZe



Počet ekofarem vloni vzrostl o 37 % na 1 318.
Tento vývoj lze přičítat hlavně zvýšení dotací, které
se po sedmileté období počínaje rokem 2007
vyplácí z Programu rozvoje venkova, a částečně 
i růstu poptávky po biopotravinách doma i v zahra-
ničí. Průměrná velikost české ekofarmy na konci
roku 2007 byla 237 ha (292 hektarů na konci roku
2006). Průměrná velikost konvenční farmy v ČR
byla 71 ha.

Rozložení ekologických farem v ČR
Největší počet ekologických farem byl vloni v kraji
Jihočeském, 170, významné zastoupení má dále
kraj Zlínský, 150 farem. Naopak nejméně se
nachází v Praze, Pardubickém a Středočeském
kraji. Největší nárůst ekologických farem zazname-
nal vloni kraj Vysočina (+ 125 %), Jihomoravský
kraj (+ 79 %) a Zlínský kraj (+ 72 %). (tab. č. 4)

Podle rozlohy půdy se k největším řadí kraj
Karlovarský, rozloha půdy je 51 862 ha, hned za
ním následuje kraj Jihočeský s rozlohou 42 447 ha.
Nejmenší rozlohu vykazuje opět kraj Praha, 1 550 ha.
Největší výměru půdy v přechodném období (PO)
má kraj Jihočeský, 14 586 ha, nejmenší výměru 
v přechodném období má kromě Prahy také
Vysočina a Pardubický kraj. (tab. č. 5)

Výměra půdy podle druhů hospodářství 
Největší výměru trvalých travních porostů má kraj
Karlovarský, 44 159 ha, naopak nejmenší kraj
Praha, 750 ha.
Výměra orné půdy je největší v kraji Jihomo-
ravském (4 204 ha), v kraji Moravskoslezském 
(3 611 ha) a kraji Zlínském (3 550 ha). Nejmenší
výměru orné půdy má kraj Pardubický (649 ha),
Praha (653 ha) a kraj Olomoucký (654 ha).
Když se podíváme na výměru zeleniny a bylin na
orné půdě, tak největší rozlohu půdy najdeme 
v kraji Jihomoravském, 533 ha. Tři kraje nemají ani
hektar orné půdy se zeleninou. Jsou to kraj
Karlovarský, Liberecký a kraj Pardubický.
Největší výměra ovocných sadů je v kraji Zlínském
(381 ha), Olomouckém (305 ha) a Ústeckém (289 ha).
V kraji Vysočina je výměra sadů nejmenší, a to 5 ha.
Pokud se podíváme na výměru vinic, je kraj Jiho-
moravský s výměrou 227 hektarů celkem bez pře-
kvapení jasně na špici.
Co se týká výměry rybníků, největší plochu má
kraj Karlovarský, 25 ha. (tab. č. 6)
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Kraj Počet farem Změna
2007 2006−2007 v %

Jihočeský kraj 170 28
Jihomoravský kraj 77 79
Karlovarský kraj 119 11
Královehradecký kraj 84 45
Liberecký kraj 102 48
Moravskoslezský kraj 107 19
Olomoucký kraj 118 28
Pardubický kraj 46 21
Plzeňský kraj 119 47
Praha 8 33
Středočeský kraj 55 72
Ústecký kraj 98 27
Vysočina 63 125
Zlínský kraj 150 72

Tab. 4: Počet registrovaných ekologických farem 
v krajích ČR, 2007

Tab. 5: Výměra ploch v EZ v jednotlivých krajích ČR, 2007

Kraj Výměra půdy Výměra půdy Výměra půdy 
v EZ (ha) v přechodném období (ha) celkem (ha)

Jihočeský kraj 27 861 14 586 42 447
Jihomoravský kraj 4 985 2 569 7 554
Karlovarský kraj 46 537 5 325 51 862
Královehradecký kraj 9 627 4 404 14 031
Liberecký kraj 21 186 3 718 24 905
Moravskoslezský kraj 32 834 5 538 38 373
Olomoucký kraj 19 668 4 784 24 453
Pardubický kraj 3 529 1 285 4 813
Plzeňský kraj 19 495 6 183 25 678
Praha 1 423 127 1 550
Středočeský kraj 3 426 3 107 6 533
Ústecký kraj 29 689 4 955 34 644
Vysočina 4 268 861 5 129
Zlínský kraj 21 963 7 402 29 364



Pět největších ekologických farem podle
výměry půdy v celé ČR
Největší ekologickou farmou v ČR podle celkové
výměry půdy je podnik EKOČAS, spol. s r. o. 
z Plzeňského kraje, který má celkovou rozlohu 
2 602 ha, z toho 2 485 ha v TTP. Největší výměru
zeleniny a bylin na orné půdě v EZ má podnik
BEMAGRO, a.s., 1 712 ha. (tab. č. 7)

V kraji Jihočeském také nalezneme nejvíce farem 
s chovem zvířat. Jedná se o 153 farem. Další kraje,
kde počet farem s chovem zvířat přesahuje hranici
100, jsou kraj Zlínský, Karlovarský a kraj Plzeňský.
Nejvíce farem, které nechovají zvířata, je v kraji
Jihomoravském, a to 58 farem, v kraji Zlínském 
29 farem, a v kraji Olomouckém 26 farem. 
(tab. č. 8)
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Tab. 6: Výměra ploch v EZ podle druhu hospodaření v jednotlivých krajích ČR, 2007 (ha)

Kraj Výměra Výměra orné Výměra zeleniny Výměra Výměra Výměra Výměra 
TTP půdy bez a bylin na ovocných vinic ostatní rybníků

zeleniny a bylin orné půdě sadů plochy

Jihočeský kraj 35 970 2 933 2 22 0 3 520 0
Jihomoravský kraj 2 319 4 204 533 192 227 79 2
Karlovarský kraj 44 159 2 315 0 52 0 5 336 25
Královéhradecký kraj 11 863 1 609 30 86 5 438 1
Liberecký kraj 22 614 822 0 63 0 1 405 0
Moravskoslezský kraj 32 481 3 611 1 23 0 2 256 0
Olomoucký kraj 21 777 654 3 305 0 1 714 0
Pardubický kraj 3 885 649 0 16 0 263 0
Plzeňský kraj 21 442 2 285 1 113 0 1 838 5
Praha 750 654 1 22 2 122 0
Středočeský kraj 4 168 2 134 3 54 8 166 1
Ústecký kraj 30 472 1 172 1 289 0 2 709 0
Vysočina 2 458 2 321 13 5 3 328 0
Zlínský kraj 23 536 3 550 4 382 0 1 872 0

Název podniku Výměra půdy Výměra půdy Výměra půdy Kraj
celkem (ha) v EZ (ha) PO (ha)

EKOČAS, spol. s r. o. 2 602,11 2 602,11 0,00 Plzeňský kraj

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 2 426,44 2 241,48 184,96 Karlovarský kraj

BEMAGRO, a.s. 2 227,16 0,00 2 227,16 Jihočeský kraj

GRAIN, a.s. 2 176,30 1 813,61 362,69 Liberecký kraj

Josef  Šedivý 2 126,90 2 121,46 5,44 Jihočeský kraj

Tab. 7: 5 největších ekologických farem v ČR k 31.12.2007

Tab. 8: Ekologické farmy s chovem zvířat v krajích ČR, 2007

Kraj Počet farem Podíl z celkového počtu farem v kraji

Jihočeský kraj 152 89
Jihomoravský kraj 19 25
Karlovarský kraj 116 97
Královéhradecký kraj 76 90
Liberecký kraj 95 93
Moravskoslezský kraj 94 88
Olomoucký kraj 92 78
Pardubický kraj 42 91
Plzeňský kraj 106 89
Praha 2 25
Středočeský kraj 35 64
Ústecký kraj 89 91
Vysočina 46 73
Zlínský kraj 121 81
Celkem 1085 82



6.2. Ekologická živočišná 
produkce 7

V roce 2007 bylo na ekologických farmách
chováno 128 968 kusů skotu (tj. 65,38 % všech
hospodářských zvířat chovaných v EZ v roce
2007), 53 452 (27,10 %) kusů ovcí, 4 491 (2,28 %)
kusů koz. Počet kusů prasat činil 1 706 (0,86 %),
drůbeže 5 635 (2,86 %) a koní 3 019 (1,53 %). 
U skotu došlo k meziročnímu nárůstu o 12 %, ke
snížení počtu zvířat došlo pouze u dojnic, a to o 1 %.
Počet koní a prasat chovaných na ekologických far-
mách se proti roku 2006 zvýšil téměř o 20 %.
Vysoký meziroční nárůst byl zaznamenán také 
u koz (z 3 322 kusů na 4 491) a ovcí (z 39 967 kusů
na 53 452). V porovnání let 2006 a 2007 se počet-
ní stav drůbeže, ovcí a koz zvýšil o třetinu. Drůbež
tvořily v roce 2007 nosnice (2 121 kusů), krůty,
kachny a husy (3 434 kusů) a jen 80 kusů brojlerů.
V roce 2006 bylo v EZ chováno 197 rojů včel,
tento stav se v roce 2007 zvýšil na 280 rojů. 
(Graf č. 8)

Na ekologických farmách v ČR bylo v roce 2006
vyprodukováno celkem 6 714,94 t certifikovaného
masa. V roce 2007 byla celková produkce certifiko-
vaného masa z ekologických chovů 8 706,06 t, tedy
o téměř 30 % více. Nejvíce bylo vyprodukováno
bio hovězího masa, 6 331 tun, ovčího, 1 789 tun, 
a vepřového masa, 555 tun. 
Produkce certifikovaného kravského mléka v roce
2006 byla 11,2 mil. litrů a v roce 2007 činila 10,7
mil. litrů. Produkce sýrů z kravského mléka činila
2,36 tuny, produkce kozích sýrů 6,52 tuny. Pro-
dukce certifikovaného kozího mléka v roce 2006
činila 177 000 litrů a 343 500 litrů v roce 2007. 
V roce 2006 činila certifikovaná produkce ovčího
mléka 10 000 litrů, zatímco v roce 2007 nebyla
dotazovanými ekologickými zemědělci udána žád-
ná produkce ovčího mléka. 

6.3. Ekologická rostlinná 
produkce 7

Největší podíl ekologické rostlinné produkce tvoří
obiloviny. Obiloviny pro produkci zrna, včetně pro-
dukce osiva, byly v roce 2007 pěstovány na celkem
13 418 hektarech. Celkem se vyprodukovalo 
29 296 tun obilovin, z toho mj. 7 072 tun pšenice
obecné, 4 034 tun pšenice špaldy, 4 962 tun žita, 
5 602 tun ovsa a 888 tun pohanky. 
Luskoviny se pěstovaly v roce 2007 na 934 hek-
tarech, nejvíce bob, peluška a hrách. Brambory
zabíraly celkem 202 hektarů a jejich produkce

vloni činila 2 486 tun. Na 218 hektarech se pěsto-
valy aromatické rostliny a koření a vyprodukovalo
se jich 437 tun. 
Ze zeleniny bylo nejvíce ploch věnováno mrkvi, 
34 hektarů, ze kterých se vyprodukovalo 1 318 tun
biomrkve. Dále se mimo jiné vyprodukovalo 211 tun
petržele, 54 tun cibule, 454 tun kapusty, téměř 
12 tun rajčat a 12 tun okurek a více než 10 tun zelí. 
V roce 2007 bylo v ČR vyprodukováno přibližně 
1 518 tun ovoce a bobulovin. Nejvíce jablek, 712
tun, hrušek 432 tun, meruňek 62 tun, švestek 66 tun
a třešní 37 tun. 

6.4. Další vývoj ekologického
zemědělství v ČR 8, 9

Perspektivu podnikání v oblasti ekologického
zemědělství dokládají aktuální statistické údaje za
první čtvrtletí roku 2008. Počet ekologicky hospo-
dařících zemědělců se za toto období zvýšil téměř
o 250 farem na celkový počet 1 564 farem. Výměra
zemědělské půdy se za stejné období zvýšila o té-
měř 10 000 ha a přesáhla celkově 320 000 ha, což
představuje 7,6 % z celkové výměry zemědělské
půdy v České republice. V průběhu prvního čtvrt-
letí 2008 se zvýšil počet ekologických sadařů a vi-
nařů, výměra ekologických sadů byla k 31.3.2008 
1 737 ha, výměra biovinic 353 ha.
Odborníci očekávají, že za rok 2008 se nově re-
gistruje 400 až 500 ekologických zemědělců. Na
konci roku 2008 by tak v ČR mohlo být v EZ re-
gistrováno přibližně 1 700 farem. Do konce roku
2009 by jejich počet mohl dosáhnout 2 200. Bude
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Graf 8: Počet zvířat chovaných na ekologických farmách v roce 2006

Zdroj: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
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dále přibývat výměry orné půdy, vinic a exten-
zivních ovocných sadů. 
Co je příčinou tohoto, na první pohled pozitivního
vývoje? Většinu nově registrovaných ekologických
farem provozují mladí a začínající zemědělci s ma-
lou výměrou farem a nízkou produkcí. Jejich
hlavním motivem je získat dotace z dotačního titu-
lu „Zahájení činnosti mladých zemědělců“. 
Podle odborníků ovšem jen nepatrný počet země-
dělců přechází na ekologické hospodaření s vidinou
uplatnění bioproduktů na trhu. To je ostatně vidět ze
srovnání podílu ploch v EZ na celkové ploše země-
dělské půdy, více než 7,5 %, a podílu biopotravin na
celkové spotřebě potravin, 0,55 % (z toho navíc 62 %
pochází z dovozu). 
Ekologická produkce se s výjimkou mléka a částeč-
ně hovězího skotu z farem jen velmi obtížně
dostává ke zpracovatelům a na maloobchodní trh.
Produkce je velmi roztříštěná, doprava z farem na
místo zpracování či spotřeby velmi nákladná,
zemědělci nedisponují skladovacími ani logistický-
mi prostředky. Chybí odbytová družstva či organi-
zace schopné roztříštěnou produkci kompletovat,
skladovat, zpracovávat, balit a dopravovat na malo-
obchodní trh tehdy a v tom množství a kvalitě, kte-
rou trh požaduje. Existující obchodníci jsou zamě-
řeni především na vývoz, zejména obilí. 
Vzhledem k malé rozloze ekologické orné půdy
chybí produkce krmného obilí. Chovatelé prasat,
drůbeže i mléčného skotu nemají dostatek kvalit-
ních krmných směsí. Většinu musejí dovážet ze
zahraničí za velmi vysoké ceny. 
Chybí dostatek aktuálních informací o množství
produkce. Neexistuje platforma, na které by se
potkávala nabídka s poptávkou. Zemědělci jsou
velmi nedůvěřiví k odborným radám. Ačkoli mají
čeští ekologičtí zemědělci ve srovnání se svými
kolegy na západě velmi nízké výnosy a vysoké
náklady, nejsou ochotni naslouchat dobrým radám
a zkusit dělat věci „jinak“. Na druhou stranu se jim
ovšem není co divit, jelikož systém dotací je k pro-
duktivitě nenutí, dotace na plochu jim mnohdy
samy o sobě stačí.   
Na trhu panuje obecná nedůvěřivost. Mnozí produ-
centi i zpracovatelé se nechtějí vázat dlouhodobý-
mi smlouvami. Zemědělci mají obavu, aby nepřišli
o možnost prodat svoji produkci za vyšší cenu
zahraničním obchodníkům, zpracovatelé mají strach
z nárůstu cen a neschopnosti uplatnit biopotraviny
na trhu. Také jim chybí hotovost na zaplacení zálo-
hových plateb zemědělcům. 
Faremnímu zpracování se věnuje hrstka zeměděl-
ců, nových zpracovatelů nepřibývá navzdory
dotačním titulům. Příčinou jsou velmi přísné vete-

rinární předpisy a s tím související vysoké náklady.
Požadavky, které zpravidla uplatňují krajské vete-
rinární správy pro povolení provozu podniků s ma-
lým objemem výroby, jdou nad rámec platné legi-
slativy, jsou často příliš tvrdé a znamenají pro malé
podnikatele zbytečné administrativní překážky. 10

Přímý marketing bioproduktů je také znesnadněn
malou informovaností veřejnosti. Není jednoduché
nalézt na venkově dostatek zákazníků ochotných
zaplatit vyšší ceny za bioprodukty. 
Odborníci se shodují na nevhodně nastavené struk-
tuře dotačních titulů, které nenutí ekologické
zemědělce cokoli produkovat a prodávat. U mno-
hých zemědělců činí dotace až 95 % z veškerých
finančních příjmů. O mimoprodukčním působení
ekologického zemědělství, například v oblastech 
s trvalými travními porosty, nejsou spotřebitelé
dostatečně informováni a mohou považovat země-
dělské dotace za neadekvátní a ceny biopotravin za
uměle nadhodnocené. 
Paradoxně se tak objevuje obava, že úspěšné tažení
biopotravin by mohlo být ohroženo jejich vlastní
popularitou. Sektor biopotravin, rostoucí o více než
100 % za dva roky, se totiž potýká se značným
nedostatkem domácích surovin. Pro zajištění
úspěchu bude tedy pro výrobce a obchodníky prio-
ritou schopnost podporovat ekologické zemědělce 
a vytvářet s nimi vzájemně dlouhodobě výhodné
vztahy.
Překážky v oblasti dodavatelského řetězce je nutno
analyzovat a spojit všechny zainteresované strany
na jejich odstranění. Jsou k tomu totiž více než
dobré důvody: ekologické zemědělství může sehrát
důležitou roli v oblasti udržitelného rozvoje
českého venkova produkcí zdravých a kvalitních
potravin pro český i zahraniční trh. Vytváření
nových pracovních příležitosti v zemědělství je
pozitivním indikátorem zdravého a životaschop-
ného zemědělského modelu — moderní zemědělství
totiž může být ziskové a zároveň zvyšovat zaměst-
nanost. Tím, že nabízí více pracovních příležitostí
než konvenční zemědělský systém a setkává se na
trhu se silnou poptávkou ze strany spotřebitelů, je
ekologické zemědělství modelem, který může
napomoci zvyšovat zaměstnanost na venkově.
Vyšší ceny za bioprodukty a za biopotraviny jsou
možností pro zvýšení příjmů zemědělců i zpraco-
vatelů. 
Potravináři i maloobchodníci mohou získat zpět
důvěru svých zákazníků nabídkou kvalitních, plno-
hodnotných potravin „s příběhem“, vyrobených ze
surovin od českých zemědělců.
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7.1. Celkový přehled

V roce 2007 se zvýšil počet registrovaných výrobců
biopotravin o 101 (o 66 %), celkově tedy bylo ke
konci roku 2007 v České republice certifikováno
253 podniků pro výrobu biopotravin (152 ke konci
roku 2006). Řada výrobců se nechává každoročně
certifikovat, biopotraviny ovšem nevyrábí. 8

Podle sídla je nejvíce výrobců biopotravin registro-
váno v kraji Jihomoravském (43), Jihočeském (32)
a v Praze (30). Naopak nejméně jsou výrobci za-
stoupeni v kraji Karlovarském (7) a v kraji Mo-
ravskoslezském (8).

často nedostatek surovin, neznalost vstupních ná-
kladů pro výpočet ekonomické rentabilnosti nebo
fakt, že o nový výrobek zatím neprojevil zájem
maloobchod. 
Každoročním lakmusovým testem v počtu nově
uvedených biopotravin na trh je soutěž Česká
biopotravina roku. Soutěž společně s PRO-BIO
Svazem ekologických zemědělců vyhlašuje
Potravinářská komora České republiky. Výrobci
biopotravin projevili o 6. ročník soutěže značný
zájem a 32 výrobců nominovalo celkem 74 biopo-
travin. Proti minulým ročníkům byla sice účast
rekordní, nicméně řada nominovaných výrobků
byla v ČR pouze zabalená nebo bylo na výrobu
použito převážně dovozových surovin.  
Jako Česká biopotravina roku 2007 byl odbornou
porotou vybrán Pošumavský biomed ekologického
včelaře Jan Pintíře z Nedaniček u Švihova v okrese
Klatovy. Pošumavský biomed nadchnul porotu
vynikající chutí, širokým výběrem jednodruhových
medů charakteristických vlastností a způsobů
použití. Jedná se v podstatě o jediné sladidlo v bio-
kvalitě z české suroviny. 
Vítězem kategorie pečivo se staly Celozrnné špal-
dové krekry s dýňovým semínkem a česnekem 
z Biopekárny Zemanka-Jan Zeman. Letos se v sou-
těži sešla velmi kvalitní nabídka biopečiva, od 
čerstvých rohlíků a chlebů přes sladké vánočky,
speciality jako chléb z naklíčeného zrní, před-
pečené, zamražené těsto na dopékání v prodejnách,
až po směsi na výrobu domácího chleba. Všechny
nominované biopotraviny v této kategorii mohou
obstát na velmi náročném trhu s pečivem a je
potěšující, že se pro jejich výrobu využívají téměř
výhradně tuzemské suroviny. Silně byly zastoupe-
ny čerstvé pekařské výrobky — nominovaly je
Jizerské pekárny, pan Tomáš Hradecký, Pekařství
Balabán, Pekařství Leština a společnost K III. Do
kategorie biopečiva lze také zařadit předpečené,
zamražené bagety a kornspitze, které do soutěže
nominovala firma Delta Frozen Products, slané či
sladké krekry a sušenky z Biopekárny Zemanka 
a Bio Knuspi křehké chlebíčky z firmy Extrudo
Bečice. Do stejné kategorie ovšem patří také dva
výrobky nominované společností PRO-BIO:
Biolinie slunečnicový chléb a dýňový chléb — směs
na domácí pečení.

7. Výroba biopotravin

Kraj Počet výrobců

Jihočeský kraj 15
Jihomoravský kraj 43
Karlovarský kraj 7
Královéhradecký kraj 11
Liberecký kraj 10
Moravskoslezský kraj 8
Olomoucký kraj 17
Pardubický kraj 10
Plzeňský kraj 16
Praha 30
Středočeský kraj 32
Ústecký kraj 15
Vysočina 22
Zlínský kraj 17
Celkem 253

Tab. 9: Počet výrobců biopotravin po jednotlivých krajích, 2007

7.2. Nové české biopotraviny
uvedené na trh v roce 2007

Ačkoli počet registrovaných biovýrobců roste,
počet nových biopotravin uváděných na trh je ve
srovnání se zahraničím stále nízký. Nově registro-
vaní výrobci biopotravin jsou zaměřeni především
na zpracování biomasa a masných výrobků, bioví-
na, nebo výrobu biopečiva. Mezi nově registrovaný-
mi výrobci biopotravin se objevují také výrobci
chlazených lahůdek, jako knedlíků či baget, dále
výrobce müsli tyčinek, nebo sladu pro produkci
biopiva. Řada z nově registrovaných biovýrobců
ovšem v loňském roce pouze „testovala vody“ a do
vlastní výroby se zatím nepustili. Důvodem je
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Vítězem kategorie mléčných biovýrobků se stal
BIO kysaný nápoj s příchutí jahoda z Mlékárny
Valašské Meziříčí, spol. s r. o. Jedná se o jahodovou
variantu úspěšného BIO kysaného nápoje, celko-
vého vítěze soutěže za rok 2006. Potěšitelné je, že
biomléko na výrobky Mlékárny Valašské Meziříčí
pochází od regionálních ekologických farmářů. 
O prvenství se utkala také mlékárna Olma s podob-
ným výrobkem — BIO jogurt Drink. Další mléčné
výrobky nominovala společnost Polabské mlékárny
— biotvaroh různých příchutí a eidamský sýr.
Nominovány byly i nové kozí mléčné výrobky od
manželů Dobrovolných z Ratibořic, kteří již jednou
soutěž vyhráli.
V kategorii bionápoje zvítězil Hostětínský sirup 
z černého bezu, vyráběný společností Tradice
Bílých Karpat s.r.o. Porota ocenila výbornou chuť
tradičního nápoje českého venkova vyrobeného 
z plodů pocházejících z biosférické oblasti Bílých
Karpat. 
Kromě uvedených vítězů kategorií a celkového
vítěze se v Top 10 nejúspěšnějších biopotravin
loňského roku ještě umístily BIO jogurtový drink 
z mlékárny OLMA, a.s., BIO dýňové gomasio
společnosti bio nebio s.r.o., BIO hovězí zadní bez

kosti nominované společností Moravan, a.s. z Petř-
valdu, Čoko-kokosky se špaldovou moukou 
a Celozrnné špaldové krekry se sezamem a sojovou
omáčkou z Biopekárny Zemanka a Hruško-jablečný
biomošt Olgy Syrovátkové-Zámecké sady Chrámce.
Firma Goldim do soutěže přihlásila dětské granulo-
vané bio čaje, paní Olga Syrovátková a Moštovna
Lažany bioovocné mošty. Díky neúrodě jablek
ovšem Moštovna Lažany téměř žádné biomošty
letos nevyrobila. Paní Syrovátková k moštům při-
hlásila také bioovocnou pálenku z hrušek Madame
Verte. 
Svůj biokečup a dětské přesnídávky do soutěže
nominoval tradiční český výrobce, firma Hamé.
Oba výrobky jsou sice vyráběny na Moravě, ovšem
z dovozových surovin. Firmy Emco a Semix Pluso
přihlásily biomüesli různých příchutí. Na rozdíl od
firmy Emco, která směsi dováží, severomoravská
firma Semix Pluso zrní kupuje převážně od českých
ekozemědělců a sama zpracovává jedinečnou tech-
nologií, která zachovává maximální množství mi-
nerálních látek v konečném výrobku. Určitou rari-
tou pro porotu se stala Starofrancouzská hořčice
bio, řemeslně vyráběná mnichy v klášteře v Novém
Dvoře. Hořčičné semínko se dováží z Francie.

Tab. 10: České biopotraviny nově uvedené na trh v roce 2007

Výrobce Biopotravina

Jiří Chlebníček, Pekařství Leština Biochléb, biohousky
Emco spol. s r. o. Müsli, různé druhy
Moštovna Lažany, výroba nápojů, spol. s r. o. Hruškový biomošt
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o. BIO Kysaný nápoj s příchutí jahoda
Aromatis, s.r.o. Biosyrovátka Amálka ochucená
Polabské mlékárny a.s. Biotvaroh ochucený
PRO−BIO, obchodní společnost s r. o. Chlebové směsi Biolinie
Hamé, a.s. Biohamánek kojenecká výživa a nápoje, Otma kečup
Jan Zeman, Biopekárna Zemanka Sušenky se špaldou, kokosem a čokoládou
Vinselekt Michlovský a.s. Biohroznový mošt
Ing. Pavel Dobrovolný, Dvůr Ratibořice Sydora, nápoj z kozího mléka
Lifefood Czech Republic s.r.o. Biopomazánka Sluněnka, saláty a lněné krekry
Tradice Bílých Karpat s.r.o. Biosirup z květů černého bezu, sirup s mátou
Sluneční brána s.r.o. Ledové čaje Té−ja−vu balené v TetraPak
Hopi Popi, s.r.o. Směs na polévku, několik příchutí
Amylon, a.s. Pudinkové prášky, bramborové a obilné směsi, 

instantní výrobky a škroby, přísady na pečení
Olma, a.s. BIO jogurt Drink, různé příchutě
bio nebio s.r.o. BIO dýňové gomasio, falafel, cizrnka
Dr. Ing. Jan Pintíř, Ph.D. Pošumavský biomed
Delta Frozen Products, a.s. Předpečené, zamražené bagety a kornspitze
Extrudo Bečice, s.r.o. Vícezrnné plátky, směsi na placičky
Pekařství Balabán s.r.o. Biochléb a biorohlíky
Semix Pluso, spol. s r.o. Dětské müsli, pohankové müsli
Vitall s.r.o. Tofu v různých příchutích
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7.3. Faremní zpracování 
a výroba

Ani v loňském roce se nezvýšil počet faremních
zpracovatelů; jen nepatrná část z 253 certifiko-
vaných výrobců biopotravin, okolo 20, zpracovává
své bioprodukty na farmě. Málo rozvinuté faremní
zpracování bioproduktů v České republice je dů-
sledkem příliš přísného vymáhání hygienických 
a veterinárních předpisů ze strany krajských vete-
rinárních a hygienických správ. Vyplývá to z ana-
lýzy10, kterou si nechal vypracovat Trast pro
ekonomiku a společnost, v níž srovnává veterinární
a hygienické předpisy Evropského společenství 
a ČR týkající se povinností přímých dodavatelů 
a podniků s malým objemem výroby. Evropské
normy obsahují seznam ustanovení, která umožňují
klást na tyto subjekty mírnější požadavky. 
Nařízení č. 852/2004 a č. 853/2004 o hygieně
potravin jsou normami Evropského společenství 
s přímým účinkem. To znamená, že se použijí
bezprostředně, není třeba, aby byly převáděny do
českého práva, např. zákonem nebo různými vy-
hláškami. České předpisy by stejnou problematiku
vůbec upravovat neměly, ale pokud by se tak stalo,
použije se přednostně nařízení ES (to platí
samozřejmě zejména tehdy, když české normy
stanoví něco jiného než evropská nařízení).
Samotná nařízení neurčují striktně podmínky pro
malé podniky s malým objemem výroby — např. na
oddělené místnosti nebo bezdotykové baterie, navíc
pro tyto podniky existuje řada výjimek usnadňu-
jících výrobu a provoz, které mohou státy přijmout
a které jsou v navrhovaných vyhláškách umožněny.

7.4. Struktura dodavatelského
řetězce

V České republice se ekologickým zemědělstvím 
a produkcí bioproduktů na konci roku 2007 zabý-
valo celkem 1 318 ekologických farem. Ke koneč-
nému spotřebiteli se produkce z českých farem
dostává řadou různorodých marketingových
kanálů, jejichž využití se odvíjí od množství pro-
dukce, umístění farmy, míry zpracování a druhu
produkce. 
Přímý prodej z farem je nejčastější u mléčných
výrobků (kravské, kozí i ovčí mléčné výrobky),
ovoce, zeleniny, brambor a masa. Přímý prodej 
z farmy je zatím v ČR velmi málo rozvinut. Je to
dáno několika faktory: zejména, jak již bylo uvede-
no, je faremní zpracování úspěšně „potíráno“ ještě
před vznikem byrokratickými předpisy a z nich
vyplývajícími velmi vysokými vstupními investice-

mi, které si zemědělci nemohou dovolit. Také
spotřebitelé, zejména ti movitější z měst, se zatím
nenaučili jezdit si pro čerstvé bioprodukty ke
„svému“ ekofarmáři, jak je tomu v mnohem větší
míře zvykem v západní Evropě. Přesto existují
příklady několika velmi úspěšných ekologických
zemědělců, kteří jsou schopni se poměrně dobře
uživit jen prodejem v regionu své farmy. 
Část bioprodukce směřuje k zákazníkům přes bio-
prodejny a prodejny zdravé výživy, nejčastěji
mléčné výrobky, brambory, ovoce a zelenina.
Zemědělci nejčastěji rozváží svoji produkci sami,
případně funguje několik distributorů, dopravu-
jících produkci z farem do prodejen a restaurací 
v Praze. 
Ovocnáři a zelináři prodávají většinu své produkce
konečným spotřebitelům přímo na farmách, na
tržištích nebo dodávají do bioprodejen. Část sezón-
ního bioovoce je vyvážena do Rakouska, jelikož
český maloobchod zatím nebyl schopen absorbovat
větší množství nárazově v době sklizně. Česká
biozelenina se do maloobchodních řetězců dostává
díky práci Jana Štěrby z Ekofarmy Deblín, který je
největším distributorem čerstvé biozeleniny a ovo-
ce do maloobchodu v ČR. Od českých biozeměděl-
ců pochází především sezonní zelenina, brambory 
a jablka. Společnost Country Life také nabízí kom-
pletní sortiment bioovoce a zeleniny z domácí 
i zahraniční produkce, zásobuje především vlastní
maloobchodní prodejny a prodejny zdravé výživy
po celé ČR.
V loňském roce se do přímé spolupráce s farmáři
pustila také firma bio nebio s.r.o., která vykupuje 
a zpracovává dýňová semena a pšenici.
Mléko si od ekologických farmářů svážejí samy
mlékárny. Vzhledem k velkému nedostatku biomlé-
ka jsou mlékárny ochotny jezdit pro biomléko na
farmy vzdálené i přes 100 km.
Producenti obilnin zásobují místní zpracovatele 
— mlýny, nebo zrní vyvážejí do zahraničí buď přímo
nebo přes mezinárodní distribuční sítě. V loňském
roce byla po českém bioobilí značná poptávka 
v zahraničí, obchodníci platili velmi dobře a v ho-
tovosti. Čeští zemědělci nemají proto důvod držet
produkci pro české zpracovatele. Ti navíc na rozdíl
od zahraničních obchodníků postrádají hotovost,
nutnou k zakoupení zásoby na celý rok. Podle
expertních odhadů se v loňském roce do zahraničí
vyvezlo přibližně 50 % české produkce bioobilí.8

Vepřové maso, jehož v podstatě jediným producen-
tem je biofarma Sasov pana Josefa Sklenáře, se do
maloobchodu dostává přes zpracovatele, firmy
Kostelecké uzeniny a.s. (uherák), LE & CO - Ing. Jiří
Lenc, s.r.o. (šunka) a Torafleish, s.r.o. (uzeniny). 
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Jediným dodavatelem biohovězího masa do české-
ho maloobchodu je dlouhodobě firma Biopark s.r.o.
Vertikálně integrovaná produkce, od farmy až po
jatka, zajišťuje firmě jedinečné postavení na trhu.
Hovězí maso od firmy Biopark je k dostání ve
většině maloobchodních sítí. 
Byliny jsou nejčastěji dodávány zpracovatelům,
zejména moravské firmě Sluneční brána s.r.o. 
Čeští zpracovatelé bioproduktů (mlýny, jatka,
sušárny ovoce) dodávají své produkty výrobcům
biopotravin (výroba těstovin, pečiva, balení mouky,
balení ovoce). 
Výrobci biopotravin dodávají své výrobky buď
přímo do maloobchodních řetězců či bioprodejen,
nebo využívají pro umístění výrobků do maloob-
chodu velkoobchody a distributory. 
V ČR působí dva velkoobchodníci s biopotravi-
nami, Country Life s.r.o. (přes 1 000 biopoložek 
v katalogu) a PRO-BIO, obchodní společnost s r. o.
(800 biopoložek) a přibližně 7 distributorů, někteří
z nich fungují jen regionálně. Velkoobchodní
společnosti Country Life a PRO-BIO také dováží,
zpracovávají a balí importované biopotraviny. Obě
firmy zásobují jak specializované prodejny biopo-
travin, tak i obchodní řetězce. 
V posledních dvou letech se značně rozšířil seznam
dovozců biopotravin. Většinou dovážejí zahraniční
značkové biopotraviny a ty sami distribuují, přede-
vším do prodejen biopotravin a zdravé výživy.
Někteří ovšem také dovážejí bioprodukty ve
velkobalení a teprve v ČR je balí a umisťují na trh
pod vlastní značkou. Jedná se především o ořechy,
semena, sušené ovoce, sterilované ovoce a zeleni-
nu, třtinový cukr, melasu, javorový sirup, rýži,
luštěniny, oleje, čaje, sušenou zeleninu a další. 
Důležitým odbytovým místem pro biopotraviny
jsou v České republice také lékárny, kde spo-
třebitelé kupují především kojenecké a dětské
výživy (HiPP Czech s.r.o. — výroba v Maďarsku 
a Rakousku), dětské čaje (Goldim spol. s r. o.) a bio-
doplňky stravy (Jan Kočnar - PERFEKTRA s.r.o.
— třtinová melasa). 
Všechny maloobchodní řetězce nabízely v roce
2007 biopotraviny. Supermarkety a hypermarkety
jsou největším distribučním místem pro hovězí
maso — od firmy Biopark, vepřového masa — od
Biofarmy Sasov a mléčné výrobky (Olma, Polabské
mlékárny a Mlékárna Valašské Meziříčí). Billa,
Tesco, Globus, Interspar, Makro a Hypernova
nabízí čerstvé ovoce a zeleninu.  
S výjimkou masa, částečně mléka, mouky a obi-
lovin a čajů pochází značná část nabídky biopo-
travin a čerstvé (případně mražené) bio zeleniny 
a ovoce z dovozu. Největšími dodavateli biopo-

travin do obchodních řetězců jsou jednoznačně
společnosti PRO-BIO a Country Life. Dále pak
následuje Olma, a.s. (mléčné výrobky), HiPP
Czech s.r.o. (distribuce dětské výživy), Bauer-Bio
s.r.o. (distribuce mléčných výrobků), Sluneční
brána s.r.o. (výroba a distribuce čajů a koření),
ARDO Mochov s.r.o. (mražená zelenina), Biopark
s.r.o. (maso), Ekofarma Deblín (ovoce a zelenina),
Vitek Trade s.r.o., PFANNER, spol. s r.o. (výroba 
a distribuce nealkoholických nápojů), CANO CZ
s.r.o. (distribuce těstovin), Emco spol. s r. o. (snída-
ňové směsi), Hamé, a.s. (kečup a dětská výživa) 
a několik z hlediska obratu méně významných
společností. U konkrétních skupin výrobků mají
některé z výše uvedených společností téměř
monopolní postavení na trhu (HiPP Czech,
Biopark).

7.5. Dovoz a vývoz biopotravin

Export biopotravin
V roce 2007 vyvezli čeští výrobci do zahraničí
biopotraviny za přibližně 100 mil. Kč, což je nárůst
proti roku 2006 přibližně o 33 %. Zdaleka největší
částí se na tomto obratu podílí firma Sluneční
brána, výrobce čajů a koření, dále obchodní
společnost PRO-BIO a Olma. Vývoz směřuje
především na Slovensko a do dalších výcho-
doevropských zemí. 

Export bioproduktů
Od vstupu České republiky do EU se neeviduje
vývoz ani dovoz ze zemí Evropské unie. Proto je
poměrně těžké odhadnout, jaký objem českých bio-
produktů je exportován. 
Z bioproduktů se vyváží nejvíce obilí a zástavový
skot. Z některých příhraničních oblastí se vyváží 
i biomléko. Odborníci odhadují, že přibližně 30 až
50 % potravinářského obilí a 25 % krmného obilí
bylo vloni vyvezeno do zahraničí. 8

Import biopotravin
Podíl biopotravin z dovozu na celkovém objemu
prodejů se zvýšil meziročně z 56 na 62 %. Ukazuje
se, že čeští výrobci nejsou schopni dostatečně rych-
le reagovat na poptávku ze strany maloobchodu.
Maloobchodníci svým zákazníkům chtějí nabízet
především domácí, české výrobky, ovšem ani oni
nejsou bez viny na současné nedobré situaci. Často
totiž dávají přednost jednoduššímu a levnějšímu
řešení — dovozovému výrobku. 
Značný nárůst dovozu v loňském roce byl způ-
soben velkým úspěchem výrobků značky BioBio 
v prodejnách Plus, které se dováží z Německa. 

36 ČESKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI 2008



Do ČR míří zejména hotové biovýrobky ze západ-
ní Evropy. Dováží se biopotraviny běžné denní
spotřeby, jako například nealkoholické nápoje, těs-
toviny, mléčné výrobky, drůbeží maso, vejce a zpra-
covaná zelenina. Výrazný úspěch mají dovážené
mléčné a masné výrobky z Německa, zejména
kuřecí maso, máslo a jogurty. Značná část čer-
stvého ovoce a zeleniny také pochází z dovozu,
zejména v mimosezónních měsících. 
V roce 2006 Ministerstvo zemědělství ČR vystavi-
lo celkem 42 dovozních zmocnění z 9 zemí mimo
EU. V roce 2007 bylo vystaveno již 101 dovozních
zmocnění z 16 zemí mimo EU.
Jedná se o dovozy z Japonska, Číny, Kanady, Indie,
Turecka, Paraguaye, Egypta, USA, Jihoafrické
republiky, Mexika a Peru. 
Mezi největší importéry patří firmy HiPP Czech,
Country Life, PRO-BIO, Vitek Trade, bio nebio 
a Bauer Bio. Další importéři jsou SUNFOOD VM
s.r.o (speciality pro makrobiotiky), Matro, s.r.o. (bio
výrobky značky LIMA), Oxalis, spol. s r. o. (čaje),
Jan Štěrba (ovoce a zelenina) a Jan Kočnar - PER-
FEKTRA s.r.o. (melasa). Každý z nich zajišťuje
vlastní distribuci po celé České republice, převážně
do prodejen biopotravin, někteří zároveň i do
obchodních řetězců a lékáren. 
Speciálně pro obchodní řetězce dováží firma
Pfanner bio ovocné džusy, firma Cano CZ těstoviny
a firma MAXXIUM CZECH s.r.o. biovína.

7.6. Produktová analýza

Nejrychleji rostoucí kategorií v roce 2007 byla ka-
tegorie Ovoce a zelenina, jejíž finanční objem
vzrostl proti roku 2006 o 200 %. Kategorie Mléko
a mléčné výrobky zvýšila svůj objem proti roku
2006 o 136,8 %, kategorie Zpracované biopotraviny
vzrostla o 79,7 %. 
Kategorie s největším nárůstem podílu na celkové
spotřebě byla kategorie Mléko a mléčné výrobky,
která svůj podíl zvýšila z 15 % na 21 %. 

Kategorie Zpracované biopotraviny zvýšila svůj
podíl o 2,5 % a upevnila si tak pozici největší pro-
duktové kategorie. Kategorie Mléko a mléčné
výrobky obsadila druhou příčku s podílem 21 %,
Nápoje třetí s podílem 10,5 %, Maso a masné
výrobky čtvrtou s podílem 6,5 %.
Kategorie s největším zastoupením biopotravin
českého původu je Maso a masné výrobky, u které
96 % prodaných výrobků pocházelo od českých
výrobců a ekologických zemědělců. Další kategorií
s nejvyšším zastoupením domácích bioproduktů je
kategorie Pečivo (91 %), Mléko a mléčné výrobky
(58 %). Ostatní kategorie již mají méně než
poloviční zastoupení domácích surovin.

7.6.1. Zpracované biopotraviny
Kategorie Zpracované biopotraviny tvoří již 3 roky
největší kategorii na trhu. V roce 2007 se na
celkovém obratu biopotravin podílela 47,5 %, což
je meziroční nárůst o 2,5 %. Celková hodnota této
kategorie byla vloni 615 mil. Kč, což bylo o 79,7 %
více než v roce 2006. 
Značná část balených, zpracovaných biopotravin
pochází z dovozu, převážně z Itálie, Nizozemí,
Německa, Francie a Velké Británie. Jedná se o ole-
je, omáčky, rostlinné pomazánky, sladidla, těs-
toviny, slané pochutiny, ochucovadla, čokoládu 
a další sladkosti. Zdaleka největší podíl v této ka-
tegorii tvoří kojenecká a dětská výživa firmy HiPP
Czech, která má na českém trhu dominantní
postavení a nabízí ji většina maloobchodníků 
a lékáren. 
V loňském roce se opět rozšíříl počet značkových
výrobků dovážených z kontinentální Evropy i ze
zámoří. Mezi nejznámnější dovážené značkové
biopotraviny patří DeRit, Flapjack, Granovita,
Lubs, Natur Compagnie, MolenAartje, Oskri,
Probios, Provamel, Rapunzel, Rice&Rice, Vivaness,
Zotter, Zwergenwiese a další.   
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Tab. 11: 10 největších výrobců biopotravin dle obratu na českém trhu v roce 2007

Pořadí Název společnosti  Obor výroby 

1. Olma, a.s. Mléko a mléčné výrobky
2. PRO−BIO, obchodní společnost s r. o. Obilniny, těstoviny, polotovary, mlýnské výrobky
3. Biopark s.r.o. Hovězí maso
4. Country Life s.r.o. Obilniny, těstoviny, pečivo
5. Sluneční brána s.r.o. Čaje a koření
6. Ing.Pavel Dobrovolný, Dvůr Ratibořice Výroba nápojů, sýrů a pomazánek z kozího mléka
7. Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o. Mléčné výrobky
8. Hamé, a.s. Kojenecká výživa, kečup
9. Emco spol. s r. o. Snídaňové směsi

10. Lifefood Czech Republic s.r.o. Pochutiny
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Největšími českými biovýrobci v této kategorii jsou
PRO-BIO (obilné a luštěninové polotovary, těs-
toviny), Country Life (těstoviny), Lifefood
(pomazánky, sušenky), Amylon (pudinky, bram-
borové a obilné směsi), Hamé (kojenecká výživa,
kečup), Sivo (pomazánky) a Sunfood (tofu, tempeh).
Do této kategorie se také řadí potravní doplňky, a to
konkrétně sušená syrovátka od firmy Aromatis a třti-
nová melasa od firmy Jan Kočnar - PERFEKTRA.

7.6.2. Mléko a mléčné výrobky
Kategorie Mléko a mléčné výrobky tvořila vloni
druhou největší kategorii a na třetí místo odsunula
kategorii Nápoje. V roce 2007 měla kategorie 21 %
podíl na českém trhu, její podíl se za rok zvýšil o 6 %.
Celkově měla tato kategorie objem 270 mil. Kč,
což je nárůst proti roku 2006 o 136,8 %. Mléčné
výrobky od českých mlékáren a českých ekoze-
mědělců tvořily vloni 58 % (157 mil. Kč) z cel-
kového obratu této kategorie. 
Ukazuje se, že biomléko a jogurty jsou pro většinu
českých konzumentů biopotravin vstupní bránou do
světa bio. Spotřebitelé nemusejí překonávat velké
znalostní bariéry, většina výrobků pochází od
známých českých výrobců a značek. Prodeji
mléčných biovýrobků nahrává situace na trhu 
v oblasti cen. Ceny mléčných výrobků vloni
výrazně vzrostly a přiblížily se tak k cenám
výrobků v biokvalitě. Také poměrně bohatá nabíd-
ka některých maloobchodních řetězců, zejména
Intersparu, láká spotřebitele k vyzkoušení. Nabídka
českých výrobců je ovšem ve srovnání s Ra-
kouskem či Německem zatím žalostná. Zatímco 
v zahraničí jsou v této kategorii tisíce výrobků, 
v České republice je zatím originálních českých
výrobků jen pár desítek. Maloobchodníci ne-
dostatek výběru od domácích dodavatelů řeší
dovozem ze zahraničí. Billa i Interspar z Rakouska,
Plus z Německa. Vysokou poptávku na domácím
trhu využívá firma Bauer Bio, která dováží z Ně-
mecka a Rakouska širokou škálu biomléčných
výrobků a vajec. 
Čeští výrobci se potýkají zejména s nedostatkem
domácí suroviny — kravského mléka a jsou nuceni
kvůli uspokojení svých závazků vůči maloobchodu
mléko dovážet ze Slovenska, Polska a Německa.
Největší český výrobce biomléčných biopotravin,
Olma, a.s., v roce 2007 zvýšila nákup biomléka na
20 000 litrů denně, což je třikrát více než v první
polovině roku 2006.
Mezi domácími novinkami roku 2007 byl ochu-
cený kysaný nápoj z Mlékárny Valašské Meziříčí,
jogurtový drink z Olmy a ochucený tvaroh z Po-
labských mlékáren. Všechny produkty se velmi

úspěšně prodávají, jejich kvalita je vynikající 
a cena velmi atraktivní. 
Několik menších výrobců mléčných produktů fun-
guje přímo na ekofarmách a prodeje zajišťují pře-
devším lokálně. Jejich počet ovšem spíše stagnuje. 
Poměrně dobře se rozvíjí produkce biokozích
mléčných výrobků, prodej je zajišťován buď pří-
mým prodejem v místě nebo přes bioprodejny.
Mezi největší výrobce patří Dvůr Ratibořice rodiny
Dobrovolných s výrobky značky DoRa, Kozí farma
Březí, Kozí farma St. Pierre a několik dalších
farem, prodávajících své výrobky převážně
regionálně. 
Producenti biovajec zdaleka nestačí pokrývat růst
poptávky. Jediní dva větší producenti biovajec 
v Česku, Ekofarma Abatis ze Zvole u Prahy 
a Biofarm, s.r.o. z Heroltic na Olomoucku, většinu
produkce prodávají do obchodních řetězců,
konkrétně Hypernovy, Alberta a Billy. Další malo-
obchodní řetězce vejce dovážejí ze zahraničí. 

7.6.3. Nápoje
Kategorie Nápoje tvořila v roce 2007 třetí největší
kategorii s přibližně 10,5% podílem na trhu. Tato
kategorie vloni zaznamenala jen mírný růst,
konkrétně o 11,9 % a její celkový objem dosáhl
136,5 mil. Kč. Podíl bionápojů od českých výrobců
a českých ekofarem tvořil přibližně 28 % (39 mil. Kč)
z celkového obratu této kategorie. 
V loňském roce se rozšířila nabídka českých ovoc-
ných šťáv od firem Olga Syrovátková-Zámecké
sady Chrámce, Tradice Bílých Karpat s.r.o.,
Moštovna Lažany,spol. s r. o. a Solex Agro, s.r.o.
Zámecké sady Chrámce vyrábějí z vlastní pro-
dukce ovoce především jablečné a hruškové mošty,
v loňském roce přidaly do portfolia také mošt
višňový. Kromě toho vyrábí tato firma řadu bio
ovocných pálenek. 
Firma Solex Agro uvedla na český trh vloni bře-
zové šťávy v biokvalitě v různých příchutích. Šťávy
jsou vyráběny na Ukrajině. 
Novinkou v portfoliu společnosti Tradice Bílých
Karpat byl v loňském roce Hostětínský mošt s čer-
ným rybízem, sirup z černého bezu a sirup s listy
máty peprné.  
Firma Vinselekt Michlovský a.s., tradiční český vý-
robce vína, vloni uvedl na trh biohroznový mošt 
v 1 litrovém balení. 
Moštovna Lažany přidala ke svém jablečnému
moštu vloni také biomošt hruškový. 
Segment ovocných a zeleninových nápojů je
převážně tvořen dovozy značkových ovocných 
i zeleninových džusů ze západní Evropy (Voelkel,
Jacoby, Eden, Emig, Fructal, BIOTTA Breuss 
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a další). PRO-BIO obchodní společnost začala do
České republiky vloni dovážet také pomerančovou
a jablečnou šťávu a šťávu z červených hroznů bale-
nou pod svou značkou Biolinie. 
Poměrně oblíbené jsou kvašené nápoje kombucha,
které v ČR vyrábí firmy Palisova Kombucha s.r.o. 
a STEVIKOM, s.r.o. Biokombuchy se na trh dostá-
vají pod značkami Country Life a Biolinie firmy
PRO-BIO. 
Pivovar HOLBA, a.s., vloni jako první český pivo-
var vyrobil bio pivo, ovšem na trh se zatím nedostalo.
Velkou subkategorii tvoří obilné nápoje. Do České
republiky je dováží řada firem, včetně samotných
maloobchodníků. Jedná se především o nápoje
sojové, rýžové a ovesné. 
V ČR fungují čtyři výrobci biovína, všichni na jižní
Moravě, kde pěstují místní a rezistentní odrůdy. 
V roce 2007 se do systému ekologického vinohrad-
nictví přihlásilo 12 nových zemědělců. Jejich pro-
dukce vína se na trhu objeví po tříletém přechod-
ném období, nejdříve tedy v roce 2010. 
Také se výrazně rozšiřují plochy ekologických
sadů, zejména jabloní. Jejich produkci můžeme na
trhu očekávat v podobě moštů či šťáv také až v roce
2010.
Kávu a čokoládu na pití dováží do ČR firma bio
nebio s.r.o. a několik dalších firem zejména v systé-
mu Fair Trade. Firma PRO-BIO, obchodní společnost
s r. o., vloni rozšířila svoji nabídku pod značkou
Biolinie o instatní nápoje, kakaový nápoj a špaldové
kafe s cikorkou. 
Dominantní postavení na trhu s biočaji má firma
Sluneční brána. Většina její domácí produkce bylin-
ných a ovocných čajů je exportována buď přes ra-
kouskou mateřskou firmu Sonnentor, nebo přímo
do Maďarska, Polska, Slovenska a Estonska. V Čes-
ké republice nabízí čaje ze Sluneční brány stovky
maloobchodních prodejen, včetně hyper- a super-
marketů. 
Černé a zelené biočaje do ČR dováží několik firem
(Sluneční brána, Oxalis, Marksman, Tony Bennet 
a další), jejich prodeje jsou ale zatím malé. V roce
2007 uvedla na trh česká firma Goldim nové bio
dětské čaje „BABIO“ (sáčkové i granulované).

7.6.4. Maso a masné výrobky
Kategorie Maso a masné výrobky zaujímala v roce
2007 přibližně 6,5 % trhu a její obrat dosáhl 80 mi-
lionů Kč. Podíl této kategorie se proti roku 2006
významně nezměnil (7 % v roce 2006), ovšem cel-
kový obrat meziročně vzrostl o 50,9 %. Podíl bio-
masa a masných výrobků od českých zpracovatelů
a ekofarmářů tvořil přibližně 96 % (77 milionů Kč)
z celkového obratu této kategorie. Kategorie masa

má tedy jasně nejvyšší zastoupení biopotravin z do-
mácích zdrojů. 
Kategorii dominuje biohovězí maso z masných ple-
men skotu, chovaných na velkých podhorských
ekofarmách. Biohovězí se prodává téměř výlučně 
v hyper- a supermarketech, ve své nabídce je mají 
i některé bioprodejny v Brně a Praze. V podstatě
jediným dodavatelem biohovězího masa do malo-
obchodu je firma Biopark s.r.o. Vloni rozšířila svoji
nabídku také o biojehněčí maso. 
Vepřové maso zařadil vloni do své nabídky malo-
obchodní řetězec Billa, jedná se o vepřové maso 
z Biofarmy Sasov u Jihlavy. Jehněčí a skopové
maso je možno koupit jen výjimečně, převážně
přímo z farmy. Bioryby zatím nejsou k dispozici,
stejně tak české drůbeží maso. Nicméně biodrůbeží
maso a masné výrobky se do České republiky
dováží z Německa (firma Bauer Bio) a je v nabídce
bioprodejen v Praze a Brně. Na konci loňského
roku začala ekofarma Abatis dodávat mražené bio-
slepice do prodejen Makro.
Biouzeniny byly v minulém roce omezeny na
biouherák z Kosteleckých uzenin a biošunku z fir-
my LE & CO. Několik druhů biouzenin ovšem
vloni začal do ČR dovážet maloobchodní řetězec
Plus pod svou značkou BioBio. 

7.6.5. Obilniny, snídaňové směsi,
luštěniny, semena a ořechy

Kategorie Obilniny, snídaňové směsi, luštěniny,
semena a ořechy se na celkovém obratu v roce
2007 podílela zhruba 6 %, což je o 1 % méně než 
v roce 2006. Celkově se v této kategorii prodalo
biopotravin za 77,5 milionu Kč, což je meziroční
nárůst o 27 %. 
Největším zpracovatelem obilovin je firma PRO-
BIO, obchodní společnost s r.o., provozující vlastní
mlýn. PRO-BIO vyrábí nebo si externě zajišťuje
výrobu řady pekařských výrobků (suchary,
tyčinky), čisté mouky a směsi z mouky (omelety,
palačinky, lívance, vdolečky). Na trhu fungují další
tři mlýny, jejich produkce mouky je nabízena pod
privátními značkami. Jedná se o firmy Country
Life, TopBio a Natural Kučírek z Jihlavy. 
Jizerské pekárny uvedly na trh bio Směs na domácí
přípravu chleba. Směsi na domácí pečení chleba
uvedla na trh také firma PRO-BIO, jedná se 
o dýňový a slunečnicový chléb pod značkou
Biolinie.
Na poli snídaňových směsí se objevilo vloni něko-
lik novinek. Z domácí provenience to byla firma
Semix Pluso, která uvedla několik druhů bio-
cereálií: pšeničné, pohankové a špaldové lupínky,
ovesné vločky křupavé a několik druhů müsli.
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Firma Semix Pluso vyrábí lupínky speciální tech-
nologií, díky které jsou zachovány obalové vrstvy
zrna, v nichž je obsažena přírodní vláknina, mine-
rální látky a vitamíny. Převážně ze zahraničních
surovin začala v České republice vyrábět firma
Emco také několik typů müsli.
Ořechy, semena a luštěniny do České republiky
dováží řada firem, nejvíce Country Life, PRO-BIO
a bio nebio. 

7.6.6. Pečivo
Kategorie Pečivo zaujímala v roce 2007 1,5 % trhu,
což je o polovinu méně než v roce 2006. Celkový
obrat této kategorie dosáhl vloni 21 milionů Kč, což
byl nárůst o 46,6 %. Obrat biopečiva od českých
výrobců tvořil 91 % z celkového obratu této kate-
gorie.
V loňském roce se na trhu objevilo několik čer-
stvých pekařských výrobků. Jizerské pekárny
nabídly mandlový bochánek balený (pro Tesco
Organic), pan Tomáš Hradecký chléb z naklíčeného
obilí, Pekařství Balabán bioloupáček a kmínový
chléb, Pekařství Leština chléb žitno-pšeničný a spo-
lečnost K III biorohlík a vánočku. 
Čerstvé pečivo v certifikované biokvalitě vyrábí
Country Life, Jizerské pekárny, Pekařství Chleb-
níček a pekárna Albio. Hypermarkety Interspar
nabízí na všech prodejnách biopečivo z vlastní
dopékárny. 
Do kategorie biopečivo patří také novinka od firmy
Delta Frozen Products: předpečené, zamražené
bagety a kornspitze. 
Velký podíl v kategorii pečiva má trvanlivé pečivo,
které vyrábí především firma Racio (rýžové a špal-
dové chlebíčky), PRO-BIO (rýžové, pohankové,
jáhlové a špaldové chlebíčky) a od loňska také
firma EXTRUDO Bečice s.r.o. 
Trvanlivé pečivo ve formě slaných a sladkých
krekrů a sušenek již druhým rokem úspěšně pekla 
a prodávala Biopekárna Zemanka - Jan Zeman. Jejich
celozrnné špaldové krekry s dýňovým semínkem 
a česnekem se staly vítězem soutěže Česká biopo-
travina roku v kategorii pečivo. 
Českým pekárnám vloni začaly své biopekařské
směsi nabízet některé firmy se zahraniční účastí.
Firma backaldrin, s.r.o., nabízí různé druhy pekař-
ských směsí, pekařských zlepšujících přípravků 
a aromatické směsi koření. Pekařské biosměsi
nabízí také firma UNIMILLS, a.s., firma IREKS
ENZYMA, s.r.o., nabízí směsi cereálních surovin
pro výrobu celozrnného i bílého pečiva a chlebů.
Několik firem do ČR trvanlivé pečivo dováží
(PRO-BIO, bio nebio, Vitek Trade). 

7.6.7. Ovoce a zelenina
Kategorie Ovoce a zelenina se na celkovém obratu
vloni podílela 5,5 %, což je o 2,5 % více než v roce
2006. Celkový obrat této kategorie v roce 2007
dosáhl 69 milionů Kč, což je třikrát více než v roce
2006. Kategorie bioovoce a zeleniny tak vloni
dosáhla nejvyššího růstu ze všech kategorií. Bio-
ovoce a zelenina z českých ekofarem tvořily při-
bližně 33 % z celkového obratu této kategorie. 
Značný nárůst spotřeby bioovoce a zeleniny způso-
bila rozšířená nabídka v maloobchodních řetěz-
cích. Prodejny Billa, Interspar, Tesco, Globus,
Hypernova, Plus i Makro mají v nabídce základní
sortiment biozeleniny a exotického ovoce, převážně
banány. Většina zeleniny se dováží ze zahraničí,
především z Rakouska a Německa. Přes vysoký
nárůst prodejů není tato kategorie pro obchodníky
zatím výdělečná. Důvodem je fakt, že zákazníci
poměřují kvalitu a čerstvost biozeleniny a ovoce 
s kvalitou, čerstvostí a cenou konvenční nabídky.
Biosortiment v tomto měření prohrává, vzhledem 
k tomu, že biozelenina i ovoce jsou balené, často do
plastických obalů, často nejsou úplně čerstvé 
a jejich cena je výrazně vyšší. Jedině vzdělávání
zákazníků a aktivní práce se sortimentem může tuto
situaci řešit. 
Mezi největší domácí producenty biozeleniny patří
farma Abatis, Ekofarma Baucis, Ekofarma Deblín,
Josef Vymětal, Farma Mlýnec, Josef Ludík,
Jaroslav Mach, Karel Tachecí a Petr Weidentha-
ler-Biozelenina Velehrad. Hlavními odbytovými
kanály pro tuto zeleninu je kromě přímého prodeje 
v regionu prodej přes bioprodejny, zásilkový ob-
chod a prodej na tržištích. 
Produkce biobrambor je poměrně velká, chybí
ovšem skladovací kapacity a schopnost zemědělců
dostat brambory ve správý čas na trh v odpovídající
kvalitě. 
Bioovoce pěstuje firma HELIAVITA s.r.o. (meruň-
ky, jablka, broskve a další), Bedřich Plíšek (jablka),
Zámecké sady Chrámce (jablka, hrušky, peckoviny)
a Ekofarma Babiny. V posledních dvou letech se
výrazně rozšířily plochy sadů, chybí však kvalitní
odolné odrůdy a skladovací kapacity.8 Velká část
čerstvé produkce je prodána konečným spotře-
bitelům buď přímo z farmy nebo na tržnicích. Část
ovoce se vyváží do Rakouska. 
Zpracovaná a mražená zelenina se dováží z Itálie 
a Německa. Firma ARDO Mochov, s.r.o., uvedla
jako první v roce 2006 na trh mraženou biozeleni-
nu, kterou ve svém závodě vyrábí pro západní
Evropu. 





7.6.8. Byliny, koření
Kategorie Byliny, koření je nejmenší kategorií, její
podíl na celkovém obratu biotrhu tvořil v roce 2007
1,5 % s celkovým objemem ve výši 21 mili-onů
Kč. Největší objem koření zpracovává a pro-dává
firma Sluneční brána. Část produkce Sluneční
brána vykupuje od českých ekozemědělců, část
dováží ze zahraničí. 
Společnost Terezia Company vyrábí sypké sušené
zeleninové ochucovací směsi v různých chuťových
variantách pod značkou Vegi. Surovina je dovážena
z Maďarska. Od loňského roku se v maloobchodě
také nabízí biokoření firmy Johann Kotanyi spol. s. r. o.

7.7. Odhad dalšího vývoje 
kategorií biopotravin

Mléko a mléčné výrobky: Rozvoj kategorie je
brzděn nedostatkem české suroviny. Produkce bio-
mléka je velmi náročná a nákladná, chovatelům chybí
kvalitní pracovní síla a investice.8 Přesto maloobchod-
ní poptávka pravděpodobně přesvědčí další mlékárny
o potenciálu bioprodukce a ty následně „donutí“ své

konvenční dodavatele k přechodu na ekologickou pro-
dukci mléka. Je však nutné počítat s dvouletým pře-
chodným obdobím. Proto maloobchodníci budou
nadále nuceni biomléčné výrobky dovážet, zejména
sýry, smetanu, máslo a další výrobky. 
Tato kategorie pravděpodobně zůstane ještě nějaký
čas pro zákazníky vstupní branou do světa biopo-
travin. Nahrává tomu také cena biojogurtů jako
jedné z nejdostupnějších biopotravin v ČR, která je
již srovnatelná s cenou jogurtů konvenčních.
Velký potenciál má také produkce biovajec, u nichž
je zatím nepokrytá poptávka nejen v maloobchodě,
ale i u potravinářů. 

Maso: Pětiprocentní skupinu českých spotřebitelů,
kteří pravidelně nakupují biopotraviny, tvoří pře-
vážně osoby zaměřené na zdravý životní styl 
a zdravou stravu. Pokud tedy kupují maso, pak
převážně drůbeží. Biodrůbeží maso má tedy velký
potenciál, ovšem v ČR zatím není produkováno.
První společností, která začne dodávat během roku
2008 mraženou, případně chlazenou drůbež, je
firma RACIOLA-JEHLIČKA, s.r.o., z Uherského
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Tab. 12: Podíl jednotlivých produktových kategorií v roce 2007

Podíl na trhu (%) Obrat (mil Kč)

Zpracované biopotraviny 47,5 615,0
Mléko a mléčné výrobky 21,0 270,0
Maso a výrobky z masa 6,5 80,0
Nápoje 10,5 136,5
Obilniny, snídaňové směsi, luštěniny, ořechy 6,0 77,5
Pečivo 1,5 21,0
Ovoce a zelenina 5,5 69,0
Byliny, koření 1,5 21,0
Celkem 100,0 1 290,0

Graf 9: Vývoj spotřeby biopotravin dle podílu kategorií 2005 až 2007 (%)
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Brodu. Úspěch bude do značné míry záviset na
tom, jak rychle se podaří výrobci zajistit porcování
masa. Maloobchodní cena celého kuřete totiž bude
poměrně vysoká vzhledem k vysoké porážkové
váze biokuřat. 
Nejoblíbenější maso mezi Čechy, vepřové, nachází
jen těžko odbyt mezi stávajícími spotřebiteli biopo-
travin. Nicméně je základem veškerých uzenin, jež
mají velký potenciál oslovit spotřebitele-gurmány. 
Biomaso a masné výrobky je nejrychleji rostoucí
kategorií v oblasti bio v západní Evropě i v USA. Je
to dáno tím, že spotřebitelé svým nákupem vědomě
podporují vyšší standardy welfare zvířat na ekofar-
mách.
Produkce vepřového masa je v ČR dlouhodobě
nedostatečná a nabízí velkou příležitost. Problé-
mem může být akutní nedostatek biokrmiva, vzhle-
dem k malé rozloze ekologické orné půdy v ČR. 

Ovoce a zelenina: Spotřeba čerstvé biozeleniny 
a ovoce bude jistě růst. Velká příležitost čeká na
subjekt, který bude schopen vytvořit most mezi
producenty na jedné straně a maloobchodem na
straně druhé. Je potřeba, aby zemědělci pěstovali ty
druhy, které mají šanci najít uplatnění na trhu. Jsou
nutné investice do klimatizovaných skladů, mytí,
balení a logistiky. 

Pečivo: Velký potenciál skýtá kategorie pečiva,
zejména čerstvého. V současné době vyráběné bio-
pečivo je velmi kvalitní a chutné, nicméně chybí 
v maloobchodě. Je to dáno tím, že pekárny jsou
malé a nejsou samy schopny distribuce na jed-
notlivé prodejny obchodních řetězců. Malo-
obchodníci by měli regionální producenty podpořit
a umožnit jim dodávat jen do části prodejen.
Přinese to výhody všem stranám. 

Nápoje: Obrovskou příležitost nabízí kategorie
nealkoholických nápojů. Mladí lidé ve věku 16 až
29 let jsou podle našeho názoru připraveni na
„zelený konzum“, musejí ovšem dostat atraktivní
výrobkovou nabídku. Atraktivní nejen chutí a oba-
lem, ale především „příběhem“ s přidanou hodno-
tou. Mladí lidé chtějí měnit svět, protestovat. Proč
jim k tomu nedat nástroj, který skvěle chutná a ještě
může „měnit svět k lepšímu“ doušek po doušku? 
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Váš nejlepší nástroj 

pro komunikaci s obchodníky 

s biopotravinami. 

Inzerát v e−magazínu Bio Obchod 

přímo zasáhne vaši cílovou

skupinu a pomáhá vám 

zvyšovat obraty na prudce 

rostoucím českém bio trhu. 

Využijte výhodné ceny inzerce.

Kontakt: Green marketing, Tom Vaclavik, 
tel.: 541 263 456, e−mail: tom@@greenmarketing.cz 

www.greenmarketing.cz
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Pošumavský bio med ekolo-
gického včelaře Jana Pintíře
byl vybrán odbornou porotou
jako Česká biopotravina roku
2007. Odborná porota 6. roč-
níku soutěže dále vyhlásila
čtyři vítěze kategorií, pečivo,
mléčné výrobky, nápoje a po-
chutiny.
V nebývalé konkurenci více
než 70 nominovaných biopo-
travin získal titul Česká biopo-
travina roku 2007 Pošumavský
bio med ekologického včelaře
Dr. Ing. Jan Pintíře, Ph.D.
z Nedaniček u Švihova v okre-
se Klatovy. „Pošumavský bio
med pana Pintíře získal od po-
roty nejen absolutně nejvíce
bodů, ale také nadchnul vyni-
kající chutí, širokým výběrem
jednodruhových medů chara-
kteristických vlastností a způ-
sobů použití. Jedná se v pod-
statě o jediné sladidlo v bio kva-
litě z české suroviny. Pan Pintíř
je také jediný český včelař, kte-
rému se přirozenou cestou
podařilo vypořádat se s para-
zitárním onemocněním včel,
které vyvolává roztoč Varroa
destruktor“, hodnotí vítěznou
biopotravinu předseda poroty
Pavel Maurer.
Vzhledem k velkému počtu
nominovaných biopotravin se
porota rozhodla vyhlásit vítěze

v kategoriích pečivo, nápoje,
mléčné výrobky a pochutiny-
ostatní. 
Vítězem kategorie pečivo se
staly Celozrnné špaldové
krekry s dýňovým semínkem
a česnekem z Biopekárny
Zemanka-Jan Zeman. Porota
vysoko vyzdvihla originální
recepturu, výbornou chuť,
tradiční ruční výrobu a velmi
dobře zpracovaný vizuální styl
obalu celé produktové řady.
„Špaldové krekry nabízí svým
složením zdravou a velmi chut-
nou alternativu k běžným chip-
sům“, zhodnotila vítěze kate-
gorie členka poroty Eva
Klánová, šéfredaktorka časopi-
su Moderní obchod. „Letos se
sešla velmi kvalitní nabídka bio
pečiva, od čerstvých rohlíků 
a chlebů, přes sladké vánočky,
speciality jako chléb z naklíče-
ného zrní, předpečené, zamra-
žené těsto na dopékání v pro-
dejnách, až po směsi na výrobu
domácího chleba. Všechny
nominované biopotraviny v této
kategorii mohou směle obstát
na velmi náročném trhu s pe-

POŠUMAVSKÝ BIO MED 
ČESKOU BIOPOTRAVINOU ROKU 2007

čivem a je potěšující, že se pro
jejich výrobu využívají téměř
výhradně tuzemské suroviny“,
doplňuje další člen poroty
David Bouma, šéfredaktor
časopisu Úroda.
Také v kategorii mléčných bio
výrobků se sešla kvalitní
nabídka. Vítězem kategorie se
stal Bio kysaný nápoj jahoda
z Mlékárny Valašské Meziříčí
spol. s r.o.. Jedná se o chuťově
vynikající jahodovou variantu
úspěšného BIO kysaného ná-
poje, loňského vítěze soutěže.
„Bio mléko pochází od regio-
nálních ekologických farmářů.
Bio kysaný nápoj je velmi
úspěšný na trhu nejen díky
vynikající chuti, ale také kva-
litnímu praktickému obalu“,
komentuje vítězný výrobek Jiří
Urban, zástupce svazu ekolo-
gických zemědělců Pro-bio. 
V kategorii bio nápoje zvítězil
Hostětínský sirup z černého
bezu, vyráběný společností
Tradice Bílých Karpat s.r.o.
Porota ocenila výbornou chuť
tradičního nápoje českého
venkova, sirupu, a velmi kva-
litní rozvinutí úspěšného vý-
robního programu využití plo-
dů pocházejících z biosférické
oblasti Bílých Karpat. 
Vítězem velmi silně zastou-
pené kategorie pochutin se stal
celkový vítěz soutěže, Pošu-
mavský bio med. 
Kromě uvedených vítězů kate-
gorií a celkového vítěze se 
v Top 10 nejúspěšnějších bio-
potravin loňského roku ještě
umístily tyto biopotraviny: 
Bio jogurtový drink z
mlékárny OLMA, a.s., 

Pokračování na str. 3
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8.1. Celkový přehled

Spotřeba biopotravin v České republice dosáhla 
v roce 2007 1,29 miliardy korun, což je nárůst o 70 %
proti roku 2006. Trh s biopotravinami je v ČR setr-
vale rostoucí, v roce 2006 vzrostl o 49 %, kumulo-
vaný růst za poslední tři roky činí 153 %. 
Průměrná spotřeba na osobu v roce 2007 činila 126
korun a biopotraviny si poprvé ukrojily více než půl
procenta z celkové spotřeby potravin a nápojů,
přesně 0,55 %. 

Podíl biopotravin z dovozu na celkovém obratu
dosáhl vloni 62 %, což je nárůst o 6 %. Dlouho-
době tedy dochází ke snižování podílu českých
biopotravin na spotřebě. 

8. Český trh 
s biopotravinami

Graf 10: Růst spotřeby biopotravin v ČR 2005 až 2007
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Graf 11: Růst spotřeby biopotravin na obyvatele v ČR 2005 až 2007
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Nejvíce biopotravin, přesně za 872 milionů Kč,
nakoupili vloni čeští spotřebitelé v super- a hyper-
marketech. Maloobchodní řetězce tedy měly vloni
podíl na trhu 67,5 %, o 0,5 % více než v roce 2006.
Ovšem tehdy jsme v této kategorii měli zařazeny 
i lékárny. Ty nyní tvoří samostatnou kategorii 
s podílem 5 % (65 mil. Kč) na celkovém obratu za
rok 2007. Prodejny zdravé výživy a biopotravin
měly vloni podíl na trhu 22,5 % (290 mil. Kč), tedy
o 5,5 % méně než v roce 2006. V nezávislých drob-
ných prodejnách potravin se vloni prodalo biopo-
travin za 32 milionů Kč, což je podíl 2,5 % na
celkovém trhu. Přibližně 2 % (27 mil. Kč) biopo-
travin se prodá přímo na farmách či tržištích a při-
bližně 0,5 % (4 mil. Kč) v gastronomických
zařízeních. Tuto kategorii jsme začali sledovat

poprvé, vzhledem k tomu, že její význam jistě do
budoucna poroste. 
Pět největších maloobchodníků s biopotravinami,
PLUS-DISCOUNT, dm drogerie markt, Interspar,
Country Life a Billa se na celkovém maloobchod-
ním obratu podílelo 23 %, což je o 3 % více než 
v roce 2006. 
Podle odhadů Green marketing nabízelo na začátku
roku 2008 v České republice biopotraviny přibližně
3 000 maloobchodních prodejen.
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Graf 12: Vývoj podílu biopotravin z dovozu na celkové spotřebě 2005 až 2007 (%)
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Absolutně největší firmou na českém trhu, měřeno
obratem z prodeje biopotravin, je společnost HiPP
Czech, s.r.o. Společnost HiPP je nejvýznamnější
firmou na evropském trhu v oblasti kojenecké 
a dětské biovýživy.  
První dětskou výživu vyrobila rodina Hippových již
v roce 1892. Firmu založil v roce 1956 pan Georg
Hipp, otec dnešního majitele, Clause Hippa. Ve
spolupráci s Dr. Hansem Müllerem, průkopníkem
organicko-biologického pěstitelství, bylo na farmě
Ehrensbergerhof, patřící rodině Clause Hippa,
vypěstováno první bioobilí a zelenina.
Dnes je firma HiPP jedním z největších světových
ekologických producentů a výrobců biopotravin.
Zaměstnává více než 1 000 lidí a provozuje ekolo-
gické farmy v Německu, Rakousku, Maďarsku,
Chorvatsku a na Ukrajině v celkové rozloze 15 000
hektarů. Firma klade velký důraz na přírodní pro-
cesy a metody. V celém procesu, od výběru vhod-
né půdy přes výběr semen až po konečnou sklizeň
jsou uplatňovány kontrolní mechanizmy, které jsou
přísnější než mezinárodní předpisy upravující eko-
logické zemědělství. 
Ve svém portfoliu má firma 227 výrobků. V České
republice jsou biovýrobky HiPP nabízeny od roku
1995, především prostřednictvím maloobchodních
řetězců a lékáren. 

8.2. Maloobchodní řetězce

Maloobchodní řetězce hypermarketů a supermar-
ketů mají na trhu s biopotravinami dominantní
postavení. Přes jejich pokladny prošlo vloni 67,5 %
všech nákupů biopotravin, spotřebitelé je také 
v průzkumech uvádějí jako nejčastější místo
nákupu biopotravin. Mezi deseti největšími malo-
obchodníky s biopotravinami je 8 nadnárodních
řetězců. 
Největší událostí minulého roku bylo jistě zavedení
biopotravin do diskontního řetězce Plus pod vlastní
značkou BioBio. Do loňského dubna žádný jiný
diskontér biopotraviny nenabízel. 
Plus těžil z již vybudovaného portfolia biovýrobků
u mateřské firmy v Německu. Od českých doda-
vatelů pochází zatím jen mléko, jogurty a maso.
Nicméně produktové portfolio bylo velmi dobře
zvoleno, v žádném případě to není jen „zdravá
výživa“, ale velmi chutné potraviny pro různé
příležitosti různých cílových skupin. Například
mražená pizza, zmrzlina, sýry či uzeniny si jistě
našly příznivce mezi klíčovými biospotřebiteli. A o to
právě Plusu šlo: přilákat do svých prodejen
zákazníky, které by tam jinak vůbec nenapadlo
zavítat. Tento tah se Plusu skvěle vyplatil. BioBio
má veliký úspěch, během 7 měsíců stačil Plus svým

Tab. 13: Podíl na trhu dle odbytového místa v roce 2007

Odbytové místo (%) mil. Kč

Supermarkety, hypermarkety 67,5 872
Prodejny zdravé výživy a biopotravin 22,5 290
Lékárny 5,0 65
Nezávislé prodejny potravin 2,5 32
Farmy a ostatní přímý prodej 2,0 27
Gastro zařízení (restaurace, jídelny, rychlé občerstvení) 0,5 4
Celkem 100,0 1 290

Tab. 14: Český Bio Top 10 roku 2007 Deset největších firem na trhu s biopotravinami dle obratu v roce 2007

Pořadí Název společnosti  Typ 

1. HiPP Czech, s.r.o. Dovoz/distribuce kojeneckých 
a dětských biopotravin a nápojů

2. PLUS − DISCOUNT spol. s r. o. Maloobchod
3. PRO−BIO, obchodní společnost s r. o. Zpracování/velkoobchod/dovoz/maloobchod 
4. Country Life s.r.o. Velkoobchod/dovoz/zpracování/výroba/maloobchod
5. Olma, a.s Výroba mléčných výrobků
6. dm drogerie markt s.r.o. Maloobchod
7. Biopark s.r.o. Výroba hovězí maso
8. SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. Maloobchod
9. Bauer−BIO s.r.o. Dovoz (mléčné výrobky a maso)

10. bio nebio s.r.o. Dovoz/výroba/distribuce

Největší společnosti byly vybrány na základě výše tržeb z obchodní činnosti na českém trhu za rok 2007. Společnosti si nepřály výši svých tržeb zveřejnit. 
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obratem předběhnout všechny ostatní maloobchod-
níky a za loňský rok se stal s přehledem největším
maloobchodníkem s biopotravinami na českém trhu.
Kromě dobře zvoleného výrobkového portfolia
jsou to samozřejmě velmi příznivé ceny, kterým
Plus vděčí za úspěch své biořady. Plus navíc biopo-
traviny pravidelně promoval ve svém letáku (více
viz kapitola 10 Marketing biopotravin).   
Uvedení výrobků BioBio bylo provázeno na české
poměry razantní kampaní, do které byla zapojena
všechna média včetně televize. Plus také (správně)
vsadil na podporu v místě prodeje a po celý rok
intenzivně své zákazníky upozorňoval bílozeleným
logem na přibližně 50 biopotravin v nabídce. 
Druhým největším maloobchodníkem s biopotravi-
nami v ČR je, opět paradoxně, drogistický řetězec
dm drogerie markt. Během dvou let se řetězec
promyšlenou skladbou zboží a důslednou komu-
nikací se svými zákazníky stal významným hráčem
na biotrhu. Sortiment biopotravin dm zahrnuje více
než 240 položek exkluzivní německé značky
AlnaturA. Sortiment je až překvapivě široký a tvoří
značnou část potravinářského zboží prodejen dm.
Společnost tak důsledně realizuje svůj záměr stát se
významným nákupním místem pro ženy oriento-
vané na zdravý životní styl. Proto také nabízí široký
sortiment biokojenecké a dětské výživy. V dm je
kromě toho k dostání více než 50 výrobků přírodní
kosmetiky. 
Maloobchodní řetězec Tesco zavedl v říjnu 2007
129 výrobků v biokvalitě z oblasti čerstvých 
a trvanlivých potravin pod vlastní značkou Tesco
Organic. Bioovoce a zeleninu nabízí pod značkou
Tesco Bio. Tento rozdíl je dán tím, že trvanlivé
potraviny jsou vesměs určeny pro celý výcho-
doevropský trh a nesou jednotnou značku Tesco
Organic. Přibližně 40 z nabízených výrobků je

dováženo z Anglie, zbytek pochází od českých
dodavatelů. Výrobky Tesco Organic jsou v prodej-
nách vystaveny v samostatných modulech. Pro
zákazníky Tesco vydalo informační brožurky, které
byly umístěny v prodejnách a také sloužily jako
vkládaná inzerce. V rámci komunikace nové
značky byla rovněž spuštěna speciální „bio sekce“
na stránkách www.itesco.cz, proběhla in-store
komunikace, inzerce a ochutnávky. 
Hodnotit počin Tesca je předčasné. Budoucí vývoj
ukáže, zda nadnárodní, nečesky znějící značka má
šanci zaujmout dostatečný počet zákazníků tohoto
maloobchodníka. 
Družstevní maloobchodní systém COOP spustil 
v listopadu projekt Bio COOP. Více než 350
družstevních prodejen nabídlo zákazníkům základ-
ní sortiment 50 druhů biopotravin. Biosortiment
obsahuje kromě suchých výrobků také mléčné bio-
výrobky. Na podporu prodeje v úvodu projektu
COOP vytiskl produktový informační leták a regál
označil stoperem. Každá prodejna nabízející bio-
sortiment je na vchodových dveřích označena
výraznou nálepkou. Partnerem COOP pro kategorii
biopotravin se stala firma TopBio, která se stará
nejen o dodávku balených biopotravin, ale pomáhá
také s řízením biosortimentu. Všechny biopotraviny
lze v prodejnách COOP jednoduše nalézt, protože
jsou soustředěny do speciálně vyrobeného nere-
zového bioregálu s atraktivním vzhledem. Dodava-
telem bioregálu je firma Wanzl. 
Nově vloni zařadily do své nabídky biopotraviny
také prodejny Makro. Kromě trvanlivých potravin
je to také čerstvá zelenina a ovoce. Je to důležitý
počin v tom smyslu, že drobní živnostníci-provozo-
vatelé restaurací a občerstvení mají nyní možnost
na jednom místě nakoupit základní sortiment
biopotravin a nabídnout jej dále svým zákazníkům. 

Pořadí Název MO Formát Počet Počet biopotravin 
provozoven v sortimentu

1. PLUS DISCOUNT Diskontní prodejna 146 60
2. dm drogerie markt Drogerie 137 250
3. Spar Hypermarket Interspar 27 220
4. Country Life Specializovaná prodejna 4 1 300
5. Billa Supermarket 190 150
6. Ahold Hypermarket Hypernova (56) 300 150

Supermarket Albert (244)
7. Tesco Hypermarket (55) 98 150

Supermarket (37) 
Obchodní dům (6)

8. Kaufland Hypermarket 84 100
9. Albio Specializovaná prodejna 3 1 000

10. Globus Hypermarket 12 150

Tab. 15: 10 největších maloobchodníků s biopotravinami dle obratu v roce 2007
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8.3. Prodejny biopotravin 
a zdravé výživy

Prodejny biopotravin a zdravé výživy se na
loňském obratu s biopotravinami podílely 22,5 %,
zákazníci v nich utratili téměř 300 milionů korun.
Přestože od roku 2005 bioprodejny ztratily 14,5 %
podílu na obratech trhu, jejich celkový obrat vzrostl
ze 189 milionů Kč v roce 2005 na loňských 290
milionů, ačkoliv se jejich počet významně nezvýšil.
Do první pětky největších maloobchodníků s bio-
potravinami za rok 2007 se dostala i firma Country
Life, provozující 4 bioprodejny v Praze. Firma
Albio se třemi bioprodejnami v Praze obsadila 
9 místo. Tento výsledek ukazuje, že trh umožňuje
fungování nejrůznějších forem a koncepcí maloob-
chodu, pokud jsou ovšem správně realizovány se
zřetelem na potřeby a přání zákazníků. 
Specializované prodejny biopotravin profitují z cel-
kového růstu trhu. V evropských zemích tento
prodejní kanál zaujímá 5 až 25 % podílu na trhu, 
v České republice se tedy pohybuje na horní hrani-
ci rozpětí. 
V západní Evropě jsou specializovaní maloobchod-
níci motorem změn a nových marketingových kon-
ceptů. V České republice v tomto ohledu zatím
vidíme spíše stagnaci a vyčkávání. Přestože se
otevírají nové prodejny, nepřinášejí nic nového 
a jedinečného. Většina prodejen je menších, okolo
50 m2, umístěna na periferii městských center, bez
dostatečného množství zákazníků.
Ačkoli se podíl bioprodejen a prodejen zdravé
výživy na celkové spotřebě vloni snížil, jejich role
jako druhého nejdůležitějšího marketingového
kanálu pro prodej biopotravin je neoddiskutovatel-
ná. Díky vzdělanému a informovanému personálu
dokáží zákazníkům poskytnout to, co super- a hy-
permarkety nenabízí — poradenství, osobní přístup 
a individuálním přáním zákazníka přizpůsobené
služby. Ty musí ovšem být doplněny o vyhledávání
atraktivních lokací pro umístění prodejny, zajišťu-
jící nezbytný počet kupujících. 

8.4. Přímý prodej

Potraviny, které nevyžadují mnoho zpracování,
jako ovoce, zelenina, maso a některé mléčné
výrobky, jsou ideální pro přímý prodej konečným
zákazníkům. Přímý prodej se odehrává na tržnicích,
různých slavnostech a jarmarcích, ale také formou
poštovního balíku či přímého závozu domů.
Farmáři, kteří nejsou schopni konkurence na
celostátním trhu vzhledem k malým výrobním
šaržím a vysokým nákladům na dopravu, si mohou

vybudovat úspěšný, prosperující místní trh, zejmé-
na pokud je farma umístěna do 50 kilometrů od
většího města. Výhodou přímé dodávky konečným
spotřebitelům je možnost vytvořit si úzký a vřelý
vztah se zákazníky. Zákazníci, kteří k farmáři cítí
určitou emocionální vazbu, zůstávají většinou loa-
jální, přestože podobné zboží je k dostání v prodej-
ně za nižší cenu. 
V České republice se přímo z farmy nebo jinou for-
mou přímého marketingu odbývá především čer-
stvá zelenina, ovoce, brambory, ale také zpracované
mléčné a masné výrobky. Mezi úspěšné prodejce 
v této oblasti patří Petr Weidenthaler ze zahrad-
nictví Biozelenina Velehrad, ovocnář Jiří Karger 
z Kroměřížska, výrobce mléčných specialit Josef
Šourek z Plavů, výrobce kozích sýrů a pomazánek
Emilie Citterbartová z Březí, nebo producent bio-
zeleniny a mléčných výrobků Aleš Horák z Eko-
farmy Baucis na Moravě. 

8.5. Gastronomie 
a veřejné stravování

Biopotraviny začínají pomalu vstupovat i do seg-
mentu gastronomie, zejména té exkluzivní.
Šéfkuchaři jsou ze svých světových turné zvyklí
používat ty nejkvalitnější suroviny, což jim biopro-
dukty beze zbytku skýtají. Především díky firmě
Rezonance se biopotraviny od českých ekofarmářů
a výrobců pravidelně objevují v pražských luxus-
ních restauracích, jako například Intercontinental,
Radisson SAS Alcron, Four Seasons, La Degusta-
tion Boheme Bourgeoise, Patriot, Lví dvůr,
Ambiente a Palffy Palace Restaurant. Biopotraviny
se používají ve snídaňovém bufetu anebo jako
suroviny při přípravě teplých a studených pokrmů.
Málokdy je celé menu bio. 
Několik restaurací používá bioprodukty pro
přípravu jídel pravidelně, například restaurace
Albio v Praze, restaurace Spirála a Rebio v Brně,
jídelny Bazalka v Hradci Králové, Alma klub 
v Kroměříži či Natural v Písku a Beseda v Jihlavě.  
Nový gastronomický koncept v oblasti biopotravin
zkouší lucemburská firma euro-cafe SA se svojí sítí
Bio-cafes. V České republice zatím provozuje síť 
6 restaurací v Praze. 
V oblasti veřejného stravování (školy, nemocnice,
domovy důchodců, armáda) je situace proti soused-
ním zemím teprve v plenkách. Nicméně, jak ukáza-
la konference konaná v Brně na jaře 2008 s názvem
Biopotraviny ve veřejném stravování, je tento seg-
ment do budoucna obrovskou příležitostí pro české
ekologické zemědělství. Veřejné stravování se stává
v Evropě jedním z velmi perspektivních trhů pro



biopotraviny. Mnohé z vlád si daly za cíl právě
tento odbytový kanál podpořit, sílí také poptávka ze
strany samotných institucí vařit z biopotravin. 
Pro zemědělce představuje tento sektor velikou
příležitost, nicméně podmínky uplatnění jsou velmi
specifické. 
Z pohledu zákona o ekologickém zemědělství by si
měli provozovatelé restauračních zařízení, kteří
chtějí používat biosuroviny a následně pokrmy
označovat jako bio, uvědomit, že se tímto aktem
stávají „výrobci biopotravin“ a tudíž se na ně vzta-
huje povinnost registrace, kontroly a certifikace.
Pokud tak neudělají, hrozí jim sankce či pokuty. 

8.6. Předpověď dalšího vývoje
trhu

V loňské ročence jsme předpovídali růst obratu na
trhu s biopotravinami v roce 2007 o 35 %. Poté, co
maloobchodní řetězec Plus uvedl na český trh 
v dubnu 2007 svoji řadu BioBio, zvýšili jsme 
v květnu předpověď růstu na dvojnásobek. Tento
odhad se ukázal být velmi přesný: jak známo, český
trh vloni vzrostl o 70 % a téměř dosáhl námi před
rokem odhadovaného obratu pro rok 2008. Právě
Plus se na navýšení celkového obratu českého trhu
v roce 2007 o 530 milionů podílel nemalou měrou. 
Odhadujeme, že český trh s biopotravinami poroste

v následujících třech letech průměrně o 70 % ročně
a v roce 2010 by měl dosáhnout hodnoty 6,5 mld. Kč.
K tomuto velmi optimistickému výhledu nás vedou
tyto předpoklady: 
● Zvýšená poptávka spotřebitelů způsobená infor-

mační kampaní Státního zemědělského inter-
venčního fondu (SZIF) „Ekologické zemědělství
a biopotraviny“, která je plánována na 3 roky 
v celkové výši 25 milionů Kč.

● Dojde k rozšíření sortimentu biopotravin v malo-
obchodních řetězcích a k jejich větší propagaci
díky zavádění vlastních bioznaček.

● Změna přístupu obyvatel ke spotřebě. Lidé jsou
bohatší a náročnější, roste poptávka po „no-
vém/dostupném luxusu“, jejíž nedílnou součástí
je i zvýšený zájem o zdraví, zdravý životní styl 
a kvalitu potravin. 

● Dobrá ekonomická situace a s ní spojené rostoucí
disponibilní příjmy obyvatel umožní širší vrstvě
obyvatel nakupovat alespoň občas kvalitnější (lu-
xusnější) biopotraviny. 
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Graf 14: Očekávaný růst spotřeby biopotravin v ČR 2008 až 2010
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9.1. Shopping Monitor 2008:
Detailní pohled na
spotřebitele kupující 
biopotraviny 14

Letos poprvé bylo do projektu Shopping Monitor
2008 společnosti INCOMA Research zařazeno
dotazování týkající se spotřeby biopotravin. Přiná-
šíme jeho shrnutí. Samotný projekt Shopping
Monitor 2008 poskytuje informace o názorech
spotřebitelů. Jeho cílem je sledování vybraných
charakteristik nákupního chování české populace,
se zvláštním zaměřením na zjištění současných
nákupních zvyklostí, spokojenosti obyvatelstva 
s nákupními podmínkami, spotřebitelských prefe-
rencí při výběru nákupního místa a míry důležitosti
faktorů ovlivňujících rozhodnutí o výběru nákup-
ního místa.
Z výsledků tohoto projektu vyplývá, že biopo-
traviny zná téměř 90 % domácností. Nakupuje je
zhruba třetina, přičemž pravidelně je nakupuje
pouze 5 % respondentů.
Nyní připomeňme známá fakta: V roce 2007 činila
průměrná spotřeba biopotravin na osobu 126 korun
a biopotraviny tak pokryly více než půl procenta 
z celkové spotřeby potravin včetně nápojů. Zbytek
jejich spotřeby tvoří potraviny a nápoje konvenční.
Toto číslo není nikterak vysoké, ovšem pokud jej

převedeme do řeči peněz, pak se jedná o 1,3 mili-
ardy korun. V budoucnosti se očekává progresivní
nárůst těchto hodnot, což představuje zajímavou
podnikatelskou příležitost.
Jak tedy vypadá detailnější pohled na domácnosti,
které biopotraviny nakupují a které nikoliv? 
(Graf č. 15)

Pouze necelých 5 % domácností nakupuje biopo-
traviny běžně. Ti, co nakupují biopotraviny alespoň
občas, tvoří dalších téměř 28 %. Dohromady tedy
biopotraviny nakupuje 33 % domácností. Zbývají
domácnosti, které biopotraviny ještě nekoupily.
Tyto domácnosti se dále dělí na biopotravinami
netknuté (12,7 %) a na ty, které se již s biopotravi-
nami setkaly (54,4 %). 

Pokud se podíváme na dotazovaný vzorek podle
věku osoby (graf č. 16), která je zodpovědná za
hlavní část nákupů v domácnosti, dalo by se říci, že
existuje téměř přímá úměra mezi věkem a na-
kupováním biopotravin. Čím mladší nakupující je,
tím více je nakloněn biopotravinám a naopak:
výrazně nadprůměrně je zastoupena nejstarší
věková kategorie mezi těmi, kteří se s biopotravina-
mi ještě ani nesetkali.
Například věková skupina 15 — 29 let je v celém
vzorku zastoupena z 28 %, avšak mezi těmi, kteří
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nakupují biopotraviny běžně, tvoří 37 %. Z těch,
kteří biopotraviny nekupují a ani je neznají, tvoří
tito mladí lidé naopak pouze 25 %.

Členění dle vzdělání (graf č. 17) hlavní nakupující
osoby v domácnosti ukazuje, že výrazně nad-
průměrně jsou mezi nakupujícími biopotravin za-
stoupeni vysokoškoláci. V celém vzorku tvoří 10 %,
ovšem mezi těmi, kteří nakupují biopotraviny (ať už
běžně či jen občas) jsou zastoupeni z 16 %.
Protipólem je nadprůměrné zastoupení respondentů
se základním vzděláním mezi těmi, kteří se s biopo-
travinami ještě nesetkali. Proti celku je jich zde 
o 8 procentních bodů více. 

Členění podle počtu osob (graf č. 18) v domácnos-
ti přináší očekávané výsledky. Víceosobové domác-
nosti (převážně domácnosti s dětmi) nakupují
biopotraviny více než například domácnosti jedno-
či dvojosobové. O více než 16 procentních bodů
více proti celku jsou tak například jednoosobové
domácnosti zastoupeny ve skupině, která se s bio-
potravinami ještě ani nesetkala (tvoří zde 28 %).
Hypotéza: Pokud tento graf porovnáme s grafem,
který zobrazuje členění podle věku, pak jsou oněmi
jednoosobovými domácnostmi s největší pravdě-
podobností domácnosti důchodců. Nejedná se zřej-
mě o tzv. singles, kteří budou více tíhnout k biopo-
travinám.

Z členění podle příjmu (graf č. 19) zjistíme, že do-
mácnosti, které dosahují na měsíční čistý příjem
minimálně 25 tis. Kč, nakupují biopotraviny
výrazně nadprůměrně (až už běžně či jen občasně).

Naopak ty domácnosti, které mají příjem pod 
10 tis. Kč jsou velmi nadprůměrně zastoupeny mezi
domácnostmi, které se s biopotravinami ještě
nesetkaly.

Pohled na domácnosti podle jejich bydliště (graf č. 20)
ukazuje velmi zajímavé rozložení těch, kteří biopo-
traviny kupují a kteří nikoliv. 
Velmi silnou spotřebitelskou základnu biopotravin
nalezneme v obcích s 1 až 4,99 tis. obyvatel — tvo-
ří téměř třetinu těch, kteří nakupují biopotraviny
běžně (přesně 31 %). Dále jsou to také obyvatelé
větších měst s 20 - 100 tis. obyvateli — ti zase tvoří
třetinu občasných nakupujících biopotravin (přesně
33 %).
O biopotraviny projevili nejmenší zájem obyvatelé
vesnic do 1 tis. obyvatel.

Více než polovina domácností (53 % — tedy o ce-
lých 14 procentních bodů více proti celému vzor-
ku), která nakupuje biopotraviny běžně, nakupuje
převážně v hypermarketech (graf č. 21). Dá se tedy
předpokládat, že zde uskuteční i většinu svých
„bionákupů“. Nakupující převážně v hypermarke-
tech dominují i mezi občasnými kupujícími biopo-
travin. 
Dále 30 % těch, kteří se s biopotravinami ještě
nesetkali, nakupují převážně v diskontech, což je
zajímavé, vzhledem k výrazné „bionabídce“ 
v diskontu Plus. 
Hypotéza: Ti, co nakupují biopotraviny v diskon-
tech, jej nemají jako své hlavní nákupní místo.
Naopak, v Plusu nakupují jen biopotraviny. 
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Shrnutí: profil spotřebitelů nakupujících
biopotraviny
Pokud chcete oslovit ty zákazníky, kteří biopo-
traviny nakupují nadprůměrně, pak to jsou respon-
denti vysokoškolsky vzdělaní, respondenti mladší
49 let a dále domácnosti s alespoň jedním dítětem
mladším 14 let. Mají měsíční čistý příjem na
domácnost vyšší než 25 tis. Kč a bydlí v městě číta-
jícím mezi 20 a 100 tisíci obyvatel nebo naopak 
v malé obci s 1 — 4,99 tis. obyvateli. Mírně nad-
průměrné jsou v tomto ohledu i domácnosti žijící 
v Praze. Zákazníci, kteří uvedli jako své hlavní
nákupní místo Cash and Carry, nakupují biopo-
traviny velmi nadprůměrně, nicméně jde jen o ma-
lou skupinu domácností — pouze 5 %. Proti celé-
mu vzorku nakupují biopotraviny více i zákazníci 
s hlavním nákupním místem hypermarket a super-
market.

Shrnutí: profil nekupujících biopotraviny
Jak vypadá profil domácností, které biopotraviny
nekupují? Jsou to domácnosti s velmi nízkými
příjmy (čistý příjem na domácnost menší než 10 tis.
Kč). Dále jsou to respondenti z věkové kategorie
60-69 let a domácnosti jednoosobové. Nejméně
nakupují biopotraviny domácnosti s hlavním ná-
kupním místem pultová prodejna. Zákazníci, kteří
utratí největší část svých výdajů v diskontech,
nakupují biopotraviny také podprůměrně.

9.2. Zákazníci přebírají 
kontrolu

Obchod ve střední a východní Evropě zaznamenal
v uplynulých letech nevídaný rozvoj, přesto nás
čekají další razantní změny. Ty budou stále více
probíhat pod taktovkou zákazníků, kteří jsou stále
bohatší, ale též výrazně náročnější. 
Poptávka spotřebitelů prochází intenzivními změ-
nami a jejich hodnoty, potřeby i motivace se stále
více rozrůzňují. Lidé bohatnou, ale svůj sociální
status chtějí dávat najevo jinak než doposud. Více
se zajímají o své zdraví a jsou ochotni si připlatit za
ekologičtější variantu produktu. Stoupá jejich
náročnost na služby i výrobky, již nechtějí dělat
kompromis mezi jejich cenou a kvalitou. 
Jako velmi zajímavá se jeví poptávka po „no-
vém/dostupném luxusu“, jejíž nedílnou součástí je
i zvýšený zájem o zdraví a lepší kontrolu nad vlast-
ním životem.15 Primárními nástroji výrobců i ma-
loobchodníků by měla být diferenciace a snaha
vyjít vstříc novým potřebám zákazníků v oblasti
investic do kvality života a zdravého životního
stylu. Spotřebitelé se ve svém životě stále více
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oprošťují od nekonečných a silných zábran tra-
dičního autoritativního uspořádání a vyjadřují se
způsoby, na které nikdo dříve ani nepomyslel.
Vývoj těchto „svobod“ se stal základním kamenem
toho, co dnes vnímáme jako zásadní spotřebitelské
trendy, které ovlivňují dnešní trh: 
1. Růst spotřeby luxusu: Lidé z celého společen-
ského spektra mají svobodu (a chtějí) zkoumat
různé úrovně luxusu, které byly až doposud
vyhrazeny pouze osobám z nejbohatších nebo
nejvlivnějších kruhů. 
2. Růst zábavy a prožitků: Lidé se při nákupu méně
zajímají o uspokojení základních potřeb a více vy-
hledávají zábavu a dobrodružství skrze zkušenosti. 
3. Osvobození rodiny: Rodina se stále více mění 
z prostředí autoritativního na prostředí demokra-
tické, kde jsou potřeby a touhy každého jedince
plněny bez ohledu na věk a pozici.
4. Spotřební identita: Naše identita je čím dál méně
závislá na rodinném dědictví a odráží spíše rozma-
nité společenské sítě, do kterých patříme (z nichž
mnoho je úzce spjato s konzumem).
5. Kreativní a otevřená spotřeba: Lidé začali
konzum vnímat nikoli jako prostředek k dosažení
cíle (uspokojení potřeb), ale jako zdroj produktivní
činnosti, která má hodnotu sama o sobě. 
6. Nové zplnomocnění: Znalosti a autority jsou
popírány. Není na ně již pohlíženo jako na dogma-
ta, ale jako na více méně odlišné perspektivy či
interpretace. 
7. Nový hedonizmus: Posunuli jsme se za tradiční
(puritánské) přesvědčení, že vytoužených cílů se dá
dosáhnout pouze pokorou a odříkáním. 
8. Větší rozmanitost chutí a preferencí: Spotřebitelé
již netouží po zásadovosti, co se výběru potravin,
nápojů, oblečení atd. týče. 
9. Zvrácená kultura: Stále více se odkláníme od
nahlížení věcí v jejich běžné podobě, místo toho
naší kulturu (a speciálně naši konzumní kulturu)
pokládáme za zdroj ironie a hravých komentářů.
10. Spřízněné firmy: Spolupráce místo konkurence
jako nejdůležitější hodnoty trhu.
11. Ekonomika řízená spotřebiteli: Spotřebitelé
určují pravidla hry trhu víc než kdy předtím. 

9.3. Etický „skutek utek“

Když přijde řeč na etický konzum, slova bývají
důležitější než činy. Britská analytická firma IGD 13

zjistila, že 69 % lidí má zajem o produkty vyrobené
s vysokým standardem péče o zvířata a jejich
pohodlí, polovina se zajímala o spravedlivý obchod
(Fair Trade), třetina o bioprodukci a pouze jedna
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pětina respondentů uvedla, že o etické otázky pro-
dukce má malý, nebo žádný zájem. Nicméně jen
vzácná troška tohoto zájmu se projeví nákupem
„etických“ potravin. 
Výsledky průzkum IGD ukazují, že největší
překážkou pro nákup „etických produktů“ je cena
(52 %). Většina spotřebitelů říká, že jsou připraveni
zaplatit za eticky vyrobené produkty o pár haléřů
více, ale zaplacení několika korun navíc se vyhýba-
jí. Někteří jsou podezíraví, co se týče výše „etické-
ho navýšení ceny“ — na vysoké ceny zejména
někte-rých bioproduktů je pohlíženo jako na
„zlodějinu“. Dalšími klíčovými překážkami jsou
nedostupnost (31 %), nedostatek důvěry (14 %),
nedostatek vzdělání (11 %) a „zkrátka to pro mě
není důležité“.
IGD uvádí, že největší prioritou pro maloobchod-
níky a potravinářské firmy s etickými produkty je
vzdělávání. Zákaznící potřebují vědět, kam jdou
peníze, které zaplatí navíc, a jak může etický zdroj
zvýšit kvalitu výrobku. Analýza také uvádí, že je to
právě potravinářský průmysl, který by v tomto
směru měl sehrát větší roli. 



10.1. Leaflet Monitor:
Biopotraviny v letácích
maloobchodních řetězců15

Biopotraviny jsou důležité — říkají to již všichni:
výrobci, dodavatelé, obchodníci a v neposlední řa-
dě i zákazníci. V roce 2007 se biopotraviny objevily
v letákových akcích českých maloobchodníků
celkem 527krát. Tento údaj uvádí Leaflet Monitor 
— pravidelný monitoring letáků vydávaných malo-
obchodními řetězci, který provádí společnost
Incoma Research. Jak vypadá toto číslo pod drob-
nohledem? 

Skryté příležitosti pro rozšíření
BIOzákladny 
Nejvíce promovanou kategorií biopotravin v letá-
cích maloobchodních řetězců se pro rok 2007 stalo
mléko spolu s mléčnými výrobky a vejci. V letá-
cích se tak tyto výrobky objevily 127krát. Nejedná
se přitom o unikátní výskyty, tzn. že jeden výrobek
se může objevit vícekrát, pokud byl také vícekrát
promován. Žádná další kategorie se k takové úrovni
ani nepřiblížila. Zhruba o polovinu méně byly pro-
movány nápoje (alko i nealko) — celkem 67krát.
Následují kategorie čerstvá zelenina a ovoce a by-
linky, pochutiny, pečivo a dětská výživa.

Na první pohled se promované kategorie v biopo-
travinách nijak neliší od promovaných kategorií
konvenčního zboží. Mezi nejpromovanějšími kate-
goriemi chybí typické biokategorie, tak jak je vnímá
velká většina spotřebitelů. 
Nejvíce se objevují kategorie běžné spotřeby,
takové, které nakupujeme při každém nákupu a za
které utrácíme nejvíce. Propagací základních
potravin v kvalitě bio se rozšiřuje skupina
spotřebitelů biopotravin. Ovšem pouze za předpo-
kladu, že spotřebitel vědomě nakupuje biopotravi-
nu. Rozlišujme, zda položku kupuje jako biopotra-
vinu v promoci či jen jako potravinu v promoci. 
V prvém případě je větší pravděpodobnost opako-
vaného nákupu. V letáku by tak měla být informa-
ce o biokvalitě náležitě komunikována (odlišná
barevnost, velká „BIO“ značka). 
Dětská výživa je velmi dynamickou a vzhledem 
k baby boomu u nás i zajímavou kategorií. Ma-
minky s dětmi přitom přecházejí po pomyslném
můstku mezi konvenčními potravinami a biopotra-
vinami velmi často a i zde může promoce právě bio-
dětských výživ výrazně přispět k této „pozitivní mi-
graci“. 
Maso, uzeniny jsou kategorie obecně vnímaná jako
gurmánská. Právě zde může být pro mnoho
spotřebitelů biokvalita velmi překvapující. I zde
ovšem platí stejná podmínka jako u první skupiny
promovaných výrobků. 
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Marketingové poradenství 
v oboru produkce, výroby 
a prodeje biopotravin.

Posláním agentury Green
Marketing je pomáhat růstu
českého ekologického
zemědělství, výroby a obchodu
s biopotravinami poskytováním
vynikajících a profesionálních 
marketingových poradenských 
služeb a přesných informací 
ekologickým zemědělcům,
výrobcům a obchodníkům 
s biopotravinami.

Ročenka 
Český trh s biopotravinami
Green marketing je nejvýznamnější výzkumnou
a marketingovou agenturou na českém trhu 
s biopotravinami. Specializace na poskytování
přesných a aktuálních informací v oboru
biopotravin nám umožňuje neustále sledovat
nejnovější vývoj oboru a předvídat 
jeho budoucí změny. 
Již sedm let detailně
monitorujeme aktuální
vývoj na českém 
a světovém trhu 
s biopotravinami 
a podnikatelům
přinášíme jedinečné
statistické přehledy 
a důkladnou analýzu
trhu prostřednictvím
ročenky Český trh 
s biopotravinami.

Marketingové poradenství
Marketingové a komunikační 
strategie
Vztahy s médii
Pořádání událostí
Jednotný firemní grafický styl 
Reklama a umístění inzerce
Odborné vzdělávání v oblasti 
marketingu a prodeje biopotravin
Tržní výzkumy a analýzy 
Pro potřeby podnikatelských záměrů 
a marketingových strategií vám nabízíme
hloubkové výzkumy a analýzy vybraných
segmentů trhu dle vašich potřeb.

Kontakt: Green marketing, Tom Vaclavik, tel.: 541 263 456, e−mail: tom@@greenmarketing.cz 

www.greenmarketing.cz

ČESKÝ TRH
S BIOPOTRAVINAMI

ve spolupráci s

2008

Naše služby pro Vás:
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Plus následuje současné trendy na trhu 
Z pohledu dodavatelů biopotravin v roce 2007 jed-
noznačně nejvíce promoval diskontní řetězec Plus
(BioBio se v letácích objevilo celkem 99krát). 
O dvacet výskytů méně pak měla dm drogerie markt
(se značkami AlnaturA a BabyLove) a 63krát pro-
moval svou značku Interspar (NaturPur). 

Nyní k jednotlivým dodavatelům. Plus v dubnu
minulého roku v podstatě provalil hráz masového
promování biopotravin v ČR. Není tomu jinak ani 
v letácích. Biopotravinám pod svou privátní znač-
kou BioBio věnuje náležitý prostor. Zaměřme se
tedy blíže na tento diskontní řetězec. Pod sorti-
mentem BioBio, který čítá přes 50 položek, se

nachází vedle biopotravin trvanlivých především
biopotraviny čerstvé. Jedná se přitom většinou 
o potraviny základní. Z výsledků největšího
každoročního šetření vývoje nákupních preferencí
českých domácností SHOPPING MONITOR
200815 společností INCOMA Research a GfK Pra-
ha se přitom můžeme dozvědět, že v oblasti naku-
pování čerstvých potravin diskontní podejny vý-
znamně posilují. Mezi výsledky studie také na-
lezneme informaci, že čeští zákazníci dávají větší
důraz na čerstvost a kvalitu potravin než na jejich
cenu. Při nákupu potravin uvádějí čeští zákazníci
jako nejdůležitější čerstvost a kvalitu. Až na dalším
místě je uváděná cenová úroveň prodejny.
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Z uvedeného vyplývá, že Plus jen kopíruje trend 
a nabízí českým zákazníkům, co žádají: kvalitní,
čerstvé biopotraviny za „malé ceny“. I když Plus
deklaruje „malé ceny“ biopotravin, je zřejmé, že
jsou přece jen dražší než konvenční ekvivalenty. To
však český zákazník rád akceptuje, vzhledem k vý-
še uvedenému. Musí ovšem nalézt odpovídající
kvalitu.
AlnaturA je exkluzivní značkou biopotravin drogi-
stického řetězce dm drogerie markt. Ta se spolu 
s další privátní značkou drogerie BabyLove obje-
vila v letácích celkem 69krát, přičemž AlnaturA
měla lví podíl. V současné době má řada AlnaturA
registrováno u kontrolní organizace KEZ přes 240
biopotravin. Sortiment je to jistě široký, zvláště
pokud jej nalezneme v řetězci specializujícím se na
drogerii. 
Interspar rovněž nabízí biopotraviny pod svou
privátní značkou NaturPur. V hojné míře je i komu-
nikuje prostřednictvím svých letáků (69krát v roce
2007). V současné době čítá řada NaturPur více než
100 výrobků.

Všechny tři výše uvedené řetězce na trh dodávají 
v drtivé většině biopotraviny z dovozu. Cílem ně-
kterých z nich je nabídnout i biopotraviny české.

Budou na tento „benefit“ v letácích upozorňovat?
Měly by. Ekologické uvědomění a zájem o tuzem-
ské biopotraviny roste. 
Z dalších dodavatelů zmiňme ještě Mlékárnu
Valašské Meziříčí. Za Bio kysaný nápoj získala
prestižní titul Česká biopotravina roku 2006, který 
v letácích jistě využila. Toto potvrzuje i prvenství
této biopotraviny mezi všemi promovanými polož-
kami v biokvalitě v letácích obchodních řetězců.
Celkem se zde objevila 16krát.
Ve výčtu nechybí společnosti PRO-BIO a Country
Life, které mají v obchodních řetězcích silné za-
stoupení a své výrobky také hojně umisťují do
letáků.
Hamé a Kaufland se snaží v letácích oslovit dět-
skou výživou v biokvalitě, Hamé Hamánkem a Kauf-
land svou privátní značkou Little Bee. 
Pokud se podíváme na jednotlivé obchodní řetězce,
zjistíme, že na prvních dvou místech se žádná
změna nekoná. První je opět Plus, následuje dm
drogerie markt a Interspar. Na třetím místě se
umístilo Makro. Biopotraviny dodávané do Makra
se tak dostanou i do letáků, které nejsou určeny pro
širokou veřejnost, ale pro drobné podnikatele. Je to
šance pro dodavatele biopotravin oslovit prostřed-
nictvím letáků další zajímavou skupinu kupujících. 

0

5

10

15

20

16

Mlékárna V. M
eziříč

í Bio Kysaný nápoj

po
če

t p
ro

pa
ga

cí

8
7

5

Ja! Natürlic
h jogurt s

 příchutí 3
,6 % bio jahoda

Pfanner Bio Multi G
old ovocně zeleninový nápoj

Emco Bio müsli sypané se 40 % ovoce

Milko Bio Tvaroh s příchutí ja
hoda

Spar N
atur pur Bio Butte

r m
áslo

Racio Bio Špaldové chlebíčky

Mlékárna V. M
eziříč

í Bio Kysaný nápoj Ja
hoda

Spar N
atur pur Bio Vollm

ilch mléko 3,5 %

BioBio Morta
dela s paprikou

BioBio Dlouhozrnná rýže aromatická

BioBio těstoviny Spirály

8 8

6 6 6 6
5 5 5 5 5

BioBio ovocný jogurt j
ahoda

Hamé Bio Hamánek Kojenecká výživa ovocná s jablky

Spar N
atur pur Bio Camembert

Graf 25: Nejčastěji promované biopotraviny

Zdroj: INCOMA Research − Leaflet Monitor 2008



Září měsíc biopotravin i v letácích 
Nejvíce biopotravin se v letácích obchodních
řetězců objevilo v září. Tento měsíc je přitom
Měsícem biopotravin. Je správné, že se také touto
cestou dostane tato akce více do povědomí
spotřebitelů. V roce 2007 jsme přitom mohli mezi
partnery akce Měsíc biopotravin najít i zástupce
obchodních řetězců a velkých producentů biopo-
travin. Akce měla přitom převis i do dalšího měsíce. 
Dalším výrazným měsícem byl duben. V tomto
měsíci uvedl Plus na trh svou výrobkovou řadu
BioBio.
Z celkového počtu 527 biopotravin, které se v letá-
cích maloobchodních řetězců objevily, se na první
stránku letáku dostalo přes 14 %, přičemž nejvíce
jich na první stránce bylo opět v září a v říjnu.

Za biopotravinu z letáku „nic“ nedám 
Biopotraviny jsou dražší než jejich konvenční pro-
tějšky, někdy i o desítky procent. V průběhu
letákových akcí byla ovšem na promované biopo-
traviny poskytnuta sleva zhruba 20 %. Protože se
ovšem z více než 52 % v letácích objevovaly privát-
ní značky, jejichž ceny jsou obvykle ještě nižší než
ceny biopotravin ostatních dodavatelů, výsledná
cena mohla být pro konečného spotřebitele daleko
lákavější v porovnání s konvenčními potravinami.
Tak dostali šanci vyzkoušet biopotraviny i ti, kteří
nejsou ochotni za biopotraviny připlatit jejich
běžnou (spravedlivou) cenu.

10.2. Marketingová doporučení
pro prodej biopotravin

Marketing produktů ekologického zemědělství je 
v Čechách poměrně nový fenomén. Málokdo s ním
má zkušenosti, informací a doporučení je po-
skrovnu, vzhledem ke krátké historii trhu se ne-
můžeme opřít o úspěchy či neúspěchy konkurentů. 
Green marketing proto pro vás připravil stručný
nástin hlavních marketingových a komunikačních
zásad v oblasti biopotravin. Pro konkrétní strategie
nás neváhejte kontaktovat. 

Vyprávějte biopříběhy
Spotřebitelé potřebují mít o biopotravinách co
nejcelistvější obrázek. Výčet faktorů, díky kterým
se stávají vědomými spotřebiteli biopotravin, je
široký. Patří k nim bezpečnost biopotravin,
lepší/přirozenější chuť, péče o zdraví (své i svých
blízkých), ochrana životního prostředí a péče o zví-
řata. Intenzita působení uvedených faktorů na různé
skupiny spotřebitelů může být různá. Potravinářské
i maloobchodní společnosti by měly propagovat
všechny klíčové „důvody, proč věřit“, aby zajistily
nejlepší vyhlídky na rozšíření trhu a upevnily
přesvědčení spotřebitelů.
Ti, kdo nekupují biopotraviny, totiž často neuvádí
jako důvod cenu jako takovou, ale právě
skutečnost, že „potřebují více informací, které by
výši ceny odůvodnily“. Počet nových zákazníků lze
tedy zvyšovat prostřednictvím lepší informovanos-
ti. Pokud mají být biopotraviny prodávány jako
prémiový segment, je nutné plnou hodnotu této
„prémie“ ve smyslu podpory zdraví, ochrany život-
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Graf 26: 
Promoce biopotravin 
v jednotlivých měsících
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ního prostředí, ohleduplné péče o zvířata, vynika-
jící chuti a dalších faktorů spotřebitelům neustále
předávat. Pokud se to podaří, nemusí být cena tak
znatelnou bariérou. Existuje poměrně velká skupina
spotřebitelů s podprůměrnými příjmy, která biopo-
traviny přesto nakupuje, protože oceňuje jejich
výhody.
Existuje mnoho způsobů, kterými můžete
„vyprávět biopříběhy“:
● Používejte jednoduchá sdělení na obalech, abyste
vyzdvihli klady výrobků. Pokud k tomu není pros-
tor, můžete zvýraznit webové adresy, kde spotře-
bitelé najdou o daných výrobcích detailní informace.
Spotřebitelé pravidelně nakupující biopotraviny
„čtou etikety“, než výrobek koupí, takže umístění
informace o tom, co činí biopotraviny anebo daný
výrobek výjimečným, se vyplatí.
● Uvádějte původ výrobků na obalech, doprovod-
ných letácích nebo na internetu. Po lepší chuti 
a zdravotních důvodech je jedním z nejdůle-
žitějších podnětů rostoucích prodejů biopotravin
fakt, že spotřebitel „chce vědět, odkud potraviny
pocházejí“. Například společnost Biopark používá
kódování svých výrobků, takže spotřebitel může
navštívit webové stránky, kde si zjistí informace 
o konkrétní farmě, z které koupený výrobek pochá-
zí. Používejte vlaječky a loga, abyste zdůraznili
český, regionální či místní původ svých biopotravin.
● Ukažte spotřebiteli původ vašich výrobků tak, že
jej pozvete na svoji farmu, farmu vašich dodavatelů
nebo do výrobního závodu. Můžete zorganizovat
dny otevřených dveří nebo zpřístupnit vybrané
farmy po celý rok.
● Využívejte sdělovací prostředky pro svá sdělení.
Inzerce může přesahovat možnosti vašich rozpočtů,
ale redakční články jsou zdarma (a často mnohem
účinnější), pokud novináře zaujmete. Nabízejte
zdarma reklamní dárky v novinách a spotřebitel-
ských časopisech nebo nabízejte ceny do soutěží
(například roční dodávku svého výrobku nebo ví-
kendový pobyt na ekologické farmě). Organizujte
akce spojené s národními tradicemi, jako například
„Vykoledujte si velikonoční biovajíčko“, „Upečte
biovánočku“, které by zaujaly média a veřejnost 
v dané roční době. Zapojte do propagace biopo-
travin známé osobnosti.

Přesvědčte zákazníky o lepší chuti 
Rozdíl v chuti, který mnoho lidí u biopotravin za-
znamená, je stále silnějším stimulem při získávání
spotřebitelů. Je proto potřeba marketing zaměřit
více na chuť, vyzvat zákazníky, aby ochutnali roz-
díl, a vysvětlit, proč je u biopotravin vyšší pravdě-
podobnost bohatší chuti. 

Chuť je rovněž důležitým stimulem pro utvrzení
dobrého pocitu — lidé kupují biopotraviny, protože
věří, že je to něco jiného a mimořádného. A pokud
skutečně jinak chutnají, utvrdí to jejich domněnku,
že biopotraviny jsou opravdu jiné. To je přesvědčí,
že se rozhodli správně. Působení na chuť je
obzvláště důležité pro výrobce biopiva, vína a li-
hovin, protože tyto výrobky nemohou působit na
zdravotní hledisko či na spotřebitele, kteří se o zdra-
ví zajímají, tak jako ostatní řady biopotravin. 

Miřte do černého
Pokud jste omezeni časem anebo penězi, které do
marketingu můžete investovat, komunikaci přesně
zacilte na ty „správné“ spotřebitele. Rozhodně to
jsou mladí lidé a čerstvé maminky, žijící ve větších
městech. Více vám napoví kapitola 9. Spotřebitelé
biopotravin.
Cyklus osvojení biopotravin začíná pravděpodobně
u kojenecké a dětské výživy, nakupované rodiči pro
nemluvňata, nebo přes mléčné výrobky, nakupo-
vané maminkami pro sebe či pro své děti. Poté
následují biopotraviny na přípravu jídel doma, sva-
činy, mlsání. Teprve potom, díky vyšší ceně, při-
chází na řadu čerstvá zelenina a ovoce. S rostoucí
penetrací biopotravin mezi „běžné“ spotřebitele bu-
de růst poptávka po polotovarech, masu a uzeni-
nách. Křížová propagace „vstupních“  kategorií 
s ostatními může zvýšit objem prodaného zboží 
a nalákat zákazníky do ostatních kategorií. 

Držte se stručných a jasných sdělení
Průměrní nakupující by za biopotraviny utratili
více, ale jejich motivace (životní prostředí, péče 
o zvířata atd.) je poměrně nízká. Obecná nevědo-
most mezi spotřebiteli (např. nejasnosti ohledně
termínu biovejce a vejce z podestýlky nebo biopo-
traviny a „přírodní“ potraviny, biopotraviny a vege-
tariánství) naznačuje, že obchodníci by se měli
držet jasných a jednoduchých sdělení, vysvětlu-
jících základní výhody. 

Zdůrazněte zdravotní hledisko
Zdravotní důvody byly vždy nejsilnějším stimulem
pro ty, kdo si zvolí biopotraviny. Svá sdělení pod-
ložte vědeckými zprávami, kterých přibývá.
Zejména pro vzdělané, mladé rodiče je argument
podpořený vědeckým výzkumem zásadním stimu-
lem pro utvrzení správného rozhodnutí.  

Další návrhy:
● Zvažte, zda název vašeho výrobku vyvolá či
nevyvolá dojem zdravé potraviny, která spotřebitele
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naláká ke koupi. Jméno společnosti či značka
výrobku může být silným marketingovým nástro-
jem sama o sobě. 
● Inzerci směřujte do publikací o zdraví nebo na
stránky věnované zdraví, abyste se dostali ke
spotřebitelům, kteří se zdravím zabývají nejvíce. 
● Důležité je umístění výrobku v rámci prodejny.
Supermarkety často umisťují regály s biopotravina-
mi v blízkosti nebo v rámci oddělení se zdraví
prospěšnými výrobky, což pomáhá k dobrému
profitu oběma skupinám. Produkty zdravé výživy
těží ze spojení s prémiovou kvalitou biopotravin,
zatímco biopotraviny těží z asociace se zdravím.

Zacházejte s cenami chytře
Zkušenosti naznačují, že značné snížení cen biopo-
travin může krátkodobě zvýšit prodej, ale nepo-
může udržet spolehlivou základnu zákazníků 
v okamžiku, kdy se ceny vrátí na svou obvyklou
výši. Produkce biopotravin je nákladnější a bez
snahy informovat spotřebitele, proč je výroba ná-
kladnější a proč biopotraviny představují výhodnou
koupi, není možné dlouhodobě uspět. 
Lepším způsobem využití slev jsou množstevně
výhodná balení nebo nabídky „dva za cenu jedno-
ho“, kde nabídka vícenásobné koupě přiláká nový
zájem. Cena jednoho výhodného balení zůstává
stejná jako při zakoupení jednoho samostatného
balení a zákazníka nemate. Výhodná balení rovněž
skrývají potenciál ke zvýšení průměrného nákupu
mezi pravidelnými spotřebiteli biopotravin. 

Podpořte módu
Roste skupina lidí, kteří biopotraviny kupují,
protože je to módní trend, ale příliš se nezajímají 
o jejich klady. Abyste zájem této skupiny udrželi,
musí si biopotraviny podržet auru popularity a žá-
danosti — stravování se biopotravinami musí půso-
bit jako samozřejmost, moderní trend a zároveň
jako dobrý počin.
Velmi přínosné může být zapojit do propagace bio-
značek a biopotravin vhodně zvolené známé osob-
nosti, které mají vliv na věkovou skupinu 16 - 34 let.
Dosáhnete důvěryhodnosti u spotřebitelů řídících
se módními trendy. 

Konkrétní doporučení pro marketing 
jednotlivých produktových kategorií

Ovoce a zelenina
Chuť a zdraví jsou nejvýznamnější stimuly lákající
nové zákazníky, proto je při propagaci výrobků
zdůrazněte. K zdůraznění lepší chuti biopotravin

využívejte ochutnávek přímo v prodejnách. Jedním
z kladů souvisejících se zdravím, který lze spo-
třebitelům sdělit, je omezené použití pesticidů. Ve
svých propagačních a reklamních sloganech se za-
měřte na „čerstvé“ rodiče — narození prvního dítě-
te je často impulz k prvnímu nákupu biopotravin. 
Málo spotřebitelů bioovoce a zeleniny si ekolo-
gické zemědělství spojuje s přínosem životnímu
prostředí. Tím, že zvýšíte informovanost o této
oblasti, můžete zvýšit nákupy u spotřebitelů, kteří
biozeleninu začali kupovat kvůli chuti či zdraví.

Vejce
Lidé nedokáží rozlišit rozdíl v termínech „bio-
vejce“ a „vejce z chovu s podestýlkou“. Někteří
spotřebitelé si neuvědomí, že biovejce musí být 
z volného chovu s podestýlkou a je tedy nezbytné
tuto informaci zákazníkovi na obalu zdůraznit. Jiní
budou předpokládat, že všechna vejce z po-
destýlkového chovu jsou bio. Je proto vhodné
označit všechna biovejce jako „biovejce z volného
chovu s podestýlkou“ a sdělit, že se tak spotřebiteli
nabízí „to nejlepší z obou možností“, tj. vysoce
kvalitní péče o zvířata (volný chov) a opětovné
ujištění o kvalitě výrobku (přirozenější strava,
žádná rutinní antibiotika a hormony). 
Velikonoce nabízejí skvělou možnost, jak zákaz-
níky informovat prostřednictvím představení
velikonočních vajíček přímo na ekologické farmě.
Můžete v místních médiích představit fungování
ekologické farmy obecně a přivést spotřebitele
přímo na farmu. Umožníte jim tak získat informace
o chodu farmy „z první ruky“ formou zajímavého
rodinného výletu. 
Mezi spotřebiteli biopotravin je větší počet vegeta-
riánů než v rámci populace celkově a jsou tedy
velmi důležitým cílem při propagaci biovajec.

Mléčné výrobky
Kvalita je klíčový bod při přesvědčování zá-
kazníků, aby za biomléčné výrobky utráceli více.
Jedině výrobky s dobrou chutí a označe-
ním/balením navozujícím pocit kvality mohou
pomoci růstu trhu. 

Maso
Maso bývá zřídka první biopotravinou, kterou si
lidé koupí, proto neplýtvejte zdroji na propagaci
masa u nepravidelných spotřebitelů. Raději se
zaměřte na zákazníky, kteří již nakupovali z více
než jednoho sortimentu biopotravin, například na
spotřebitele biomléčných výrobků nebo vajec.
Spotřebitelé biovajec jsou obzvláště vhodnou
cílovou skupinou, protože je zde vyšší podíl
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zákazníků motivovaných péčí o zvířata než v ja-
kémkoli jiném sortimentu biopotravin.
Protože spotřebitelé začínají upřednostňovat polo-
tovary a předpřipravené pokrmy před neupraveným
masem, vyviňte řadu biomasných polotovarů
usnadňující přípravu mladým maminkám, které
neumějí nebo nechtějí syrové maso složitě připra-
vovat.
Na gurmány a lidi vyhledávající exkluzivní produk-
ty zaměřte komunikaci o biouzeninách, jejichž chuť
a kvalita je vesměs velmi dobrá.  

Zpracované potraviny, džusy 
a nealkoholické nápoje
Zpracované potraviny je kategorie, kde má biosek-
tor nejsložitější roli v informování a vzdělávání.
Chuť a bezpečnost zpracovaných potravin jsou
nejdůležitější stimuly k proměně v pravidelného
spotřebitele biopotravin, a proto je důležité
spotřebitele informovat o zákazu používání synte-
tických přísad při výrobě biopotravin. Je to konkrét-
ní přidaná hodnota spojená se zpracovanými biopo-
travinami. Pokud se absence umělých barviv,
dochucovadel a podobných látek stane synonymem
pro biopotraviny, jako se zákaz používání umělých
hnojiv a pesticidů stal pro čerstvé bioprodukty, může
v této kategorii dojít k silnému nárůstu prodejů.

10.3. Jaké faktory určují
úspěch biopotravin 
v maloobchodě 

V minulých několika letech je patrný jasný trend:
spotřeba biopotravin je v České republice rostoucí
měrou pokrývána v konvenčním maloobchodě 
s potravinami. V roce 2005 připadlo 57 % obratu 
s biopotravinami na konvenční maloobchod s po-
travinami, v roce 2007 to bylo již 67,5 %. Ve stej-
ném časovém období se podíl specializovaných
prodejen biopotravin a prodejen zdravé výživy
snížil z 37 na 22,5 %.
Rozšiřující se základna spotřebitelů očividně chce 
v rostoucí míře nakupovat biopotraviny pro každo-
denní potřebu tam, kde již stejně zajišťují pře-
vážnou část svého běžného nákupu: v hyper- a su-
permarketech.
V plném uspokojení jejich potřeb jim však brání tři
překážky:
● Nabízený sortiment poskytuje malý výběr a je

málo atraktivní.
● V mnoha skupinách zboží stále chybí alternativy

v biokvalitě.
● Chybí odborné znalosti personálu, možnost

získat informace v místech prodeje.

Aby tedy mohli zákazníci pokrýt svoji poptávku po
biopotravinách, museli by navštívit více nákupních
míst. To lze ovšem jen stěží očekávat. Místo toho se
spotřebitelé zříkají nákupu biopotravin ve
skupinách zboží, které v „jejich“ prodejně nejsou
pokryty. Výsledkem je, že existující potenciál není
zdaleka využit. Jak tomu čelit? Důslednou orientací
na potřeby zákazníků a opatřeními, které odpovída-
jí běžnému marketingovému mixu.

Tvorba sortimentu
● V každé skupině zboží by měl být nabízen mini-

málně jeden alternativní výrobek v biokvalitě.
● Zvláště dobře zákazníci přijímají biopotraviny 

v úseku čerstvého a chlazeného zboží a v úseku
mléka a mléčných výrobků. 

● Sortiment by měl být optimalizován se zřetelem
na zapojení českých, ideálně regionálních doda-
vatelů (požadavek zákazníka na transparentnost
výroby a podporu vlastního regionu).

Umístění zboží 
● Doporučujeme integrované umístění biopotravin

v příslušných skupinách zboží s viditelným
označením. 

● Umístění biopotravin v blocích či samostatných
regálech je smysluplné dočasně, aby se spo-
třebitelům sortiment představil. 

● Doporučujeme „double facing“. 
● Doplňkově by mělo být realizováno „akční“

umístění a pravidelné ochutnávky.

Tvorba ceny
● Při tvorbě ceny se doporučuje vymezit pro bio-

produkty srovnávací druh zboží z konvenčního
sortimentu (nejčastěji z kategorie prémiového
zboží) a nastavit pravidla vzhledem k rozdílu 
v ceně.

● Přechodné výhodné nabídky u biopotravin mají
obdobný důsledek v nárůstu prodejů jako u kon-
venčních potravin. Vzhledem k budování důvěry
v kvalitu biopotravin je vhodnější nabídnout akci
„3 + 1“ než snížit cenu zboží. 

● V okamžiku, kdy se cena biopotraviny dlouho-
době blíží ceně konvenčního ekvivalentu zboží,
je vhodné konvenční výrobek z nabídky úplně
vyřadit. 

Podpora prodeje
● Každé umístění biozboží výrazně a atraktivně

označit.
● Využijte POS materiály pro vzdělávání zá-

kazníků (plakát, leták, brožura).
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● Aktivní ochutnávka vedená vzdělaným perso-
nálem je nejlepší způsob podpory prodeje.

● Kombinujte ji s cenovým zvýhodněním a POS
materiály.

Vedení a zaměstnanci
● Argumentační schopnosti personálu musí být

zvyšovány pravidelným školením a vzděláváním.
● Vedení musí chápat odlišnosti v dodavatelském

řetězci biopotravin a umožnit nákupčím nabízet
nestandardní, vstřícný přístup. 

● Nízká cena k biopotravinám nepatří. Vedení musí
akceptovat, že výrobci biopotravin mají vyšší
náklady a netlačit dodavatele do nesmyslných
slev. 

Potřeby zákazníků
● Nákupní chování se začíná měnit: biopotraviny

již neuspokojují jen potřeby úzké skupiny
spotřebitelů orientovaných na zdraví a ekologii.
Pro spotřebitele se biopotraviny stávají pevnou
součástí prémiového segmentu kvalitních, vysoce
hodnotných a chutných potravin.

● Předpokladem pro optimální orientaci na zá-
kazníky je srovnání marketingové strategie
biopotravin s potřebami cílové skupiny zákazníků
prodejny.

● Sledujte trendy na trhu a přizpůsobujte jim sorti-
ment i vaše služby.
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Světový trh s přírodní a biokosmetikou rychle roste
a podle agentury Organic Monitor dosáhl v roce
2007 obratu 4,5 miliard eur (přibližně 112 mld. Kč).
Motorem růstu je zejména spotřeba v Severní
Americe a Evropě. 
Hlavními důvody pro růst spotřeby jsou zavádění
přírodní & biokosmetiky do konvečních maloob-
chodních sítí, významné investice v oboru a vzrůs-
tající zájem spotřebitelů o „zelené“ zboží. 
Dostupnost přírodní & biokosmetiky se zlepšuje
díky prodejům v supermarketech, drogeriích a lé-
kárnách v Severní Americe a západní Evropě.
Investice přicházejí od velkých výrobců kosmetiky,
maloobchodníků i soukromých a finančních in-
vestorů. Řada maloobchodních řetězců v Evropě
zavedla v roce 2006 a 2007 vlastní přírodní & bio-
kosmetické produktové řady a značky. 
Jedná se zejména o britské a německé maloob-
chodníky; v Německu do této kategorie investují
dokonce i diskontní řetězce. 
V České republice je přírodní kosmetika stále po-
pulárnější. Za poslední rok se výrazně rozšířil
počet dovozců a dovážených značek (Alva, Bee
Natural, Bio Belle, Eco Cosmetics, Farfalla,
Natracare, Santaverde, Sante). Většina výrobků
pochází z Německa, Francie, Švýcarska a Dánska. 
Od podzimu 2007 mohou také čeští výrobci přírod-
ní kosmetiky nechat své výrobky certifikovat.
Česká kontrolní organizace KEZ o.p.s. zavedla cer-
tifikaci kosmetiky vyráběné z přírodních a ekolo-
gických surovin. Tyto standardy byly vypracovány
ve spolupráci s experty z oblasti výroby kosmetic-
kých prostředků a odborníky na kosmetickou péči 
a vycházejí z mezinárodní certifikace francouzské
organizace Ecocert. 
Značka CPK — CERTIFIKOVANÁ PŘÍRODNÍ
KOSMETIKA definuje suroviny, které certifiko-
vané výrobky smí obsahovat, a vymezuje je pouze
na přírodní a z přírody pocházející zdroje. Definuje
naopak i suroviny, které jsou zakázány. Vyšším
stupněm certifikace je pak značka CPK — bio pro
kosmetické prostředky s obsahem surovin z ekolo-
gického zemědělství, které musí splnit nejen pod-
mínky CPK, ale musí obsahovat i biosuroviny.
Pokud výrobek prokazatelně splňuje dané parame-
try CPK a zároveň obsahuje biosuroviny v mi-
nimálním množství 10 %, může jej výrobce či dis-

tributor (nositel certifikace) označit na obalu nebo
v reklamě značkou CPK — bio. 
Produkty označené CPK — CERTIFIKOVANÁ
PŘÍRODNÍ KOSMETIKA a CPK bio splňují níže
uvedená kriteria:
● Výrobky obsahují nejkvalitnější rostlinné suro-

viny včetně surovin pocházejících z ekologického
zemědělství, případně ze sběru bylin či plodů
rostoucích ve volné přírodě. 

● Výrobky neobsahují parafín, vazelínu, ani jiné
ropné produkty nebo látky na bázi silikonů. 

● Neobsahují žádné syntetické vonné, konzervační
a barvicí látky. 

● Neobsahují geneticky modifikované suroviny. 
● Výrobky ani výchozí suroviny nejsou testované

na zvířatech, je zakázané použití surovin ze zvířat
s výjimkou včelího vosku a derivátů lanolinu. 

● Neobsahují chemické UV filtry, elektronové no-
siče, ethoxylované suroviny. 

● Sběr rostlin probíhá šetrným způsobem s přihléd-
nutím k zachování druhové rozmanitosti a stabi-
lity přírodního stanoviště s důrazem na ochranu
životního prostředí.

● Ekologická likvidace odpadů, ekologická únos-
nost výroby a obalových materiálů.

Certifikovaná přírodní kosmetika může nést toto
označení:

Současnými držiteli certifikátů kosmetických pro-
středků jsou tyto firmy:
- M+H, Harašta a Míča s.r.o. (www.salus-mh.cz)
- NOBILIS TILIA s.r.o. (www.nobilis.cz)
- Botanicus, spol. s r.o. (www.botanicus.cz)
- Syncare Plus, s.r.o. (www.syncare.cz)
- MVDr. Jiří Pantůček (Biovitality, spol. s r.o.) 

(www.topvet.cz )
- Otomar Černý (otomarcerny@centrum.cz)
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Prodej certifikované přírodní kosmetiky  je v České
republice realizován nejčastěji ve specializovaných
prodejnách biopotravin a zdravé výživy, dále ve
specializovaných prodejnách kosmetiky, vybraných
lékárnách a prodejnách s esoterickým zbožím. Od
roku 2006 nabízí drogistický řetězec dm drogerie
markt ve svých prodejnách přírodní kosmetiku

68 ČESKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI 2008

Alva Německo x x x x − − − x −

Bio Belle Německo − x − x − − − − −

Botanicus Česká republika x x − x − − − − −

De Traay Nizozemí − x x x − x − − −

Dr. Hauschka Německo x x x x x x − x −

Eco cosmetics Velká Británie x x x x x − x . x

Eubiona Německo x x x x − − − − −

Extratissima Bio Itálie x x − x − − − − −

Farfalla Švýcarsko x x − x − − − − −

Fitne Německo − − x x − − − − x

Jason USA x x x x x − x x x

Kiss my face USA x x x x x x x x x

Lavera Německo x x x x x x x x x

Laveré Německo x x − − − x − − −

Logona Německo x x x x − x x x x

Nobilis Tilia Česká republika x x − − x − − − −

Salus Česká republika x x − − − − x − −

Sanoll Rakousko x x x x x − x x x

Sante Naturkosmetik Německo x x x − x x − x x

Savon Du Midi Francie − x − − − − − − −

Syncare Česká republika x − − − − − − − −

Tautrophen Německo x x x − − − x − −

Topvet Česká republika − x x x − − − − −

Urtekram Dánsko x x x x x − x − x

Vita−Gel Česká republika − x − − − − − − −

Weleda Švýcarsko x x x x x − x x x
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Přehled značek kontrolované přírodní kosmetiky na českém trhu

značky Weleda i svoji privátní značku Alverde (cer-
tifikace BDIH). Od loňského roku rozšířil nabídku
také o populární kosmetiku značky Lavera. 
Na významu výrazně nabývá také internetový
prodej — specializované on-line prodejny přírodní 
kosmetiky a biopotravin a vlastní internetové pro-
dejny výrobců.



12.1. Trh s výrobky Fair Trade
v České republice

Maloobchodní obrat s produkty Fair Trade dosáhl 
v roce 2007 v České republice 27 milionů korun.
Průměrná spotřeba na obyvatele za produkty Fair
Trade tedy vloni v ČR činila 2,6 Kč. To je výsledek
průzkumu, který mezi dovozci výrobků Fair Trade
provedl letos v březnu Green marketing ve spo-
lupráci s Asociací pro Fair Trade a Společností pro
Fair Trade. Je to poprvé, kdy byl trh s výrobky Fair
Trade v České republice důkladně zmapován.
Podle odhadu Asociace pro Fair Trade činil v roce
2006 obrat s výrobky Fair Trade přibližně 10 mili-
onů Kč, v roce 2005 jen 3 miliony. Trh tak během
tří let vzrostl téměř desetkrát. 
Nejvíce výrobků Fair Trade nakoupí Češi v prodej-
nách biopotravin, 50 %. Druhým nejvýznamnějším
prodejním místem jsou supermarkety s podílem 20 %,
dále specializované prodejny Fair Trade, 11 % a 8 %
se prodá přes nezávislé prodejny potravin. Vý-
znamným odbytištěm je také prodej přes internet,
který se na celkovém obratu podílel 6 %. V ga-
stronomii se uplatnila 2 % dovážených výrobků
Fair Trade. 
Zdaleka nejvíce se prodá Fair Trade kávy, čaje 
a čokolády a dalších cukrovinek. Čokoláda 
a cukrovinky měly na celkovém obratu podíl 32 %,
káva 28 % a čaj 18 %. Třtinový cukr a zpracované
výrobky se na obratu podílely každý 4 %. 2 % zau-

jímala kategorie nápoje, 3 % kategorie semena,
ořechy a rýže a 1 % pak ovoce. Nepotravinářské
zboží ze systému Fair Trade se na obratu podílelo 
4 %. Jedná se především o řemeslné výrobky, od
módních doplňků přes potřeby pro domácnost až
po hudební nástroje. Do České republiky se zatím
nedováží čerstvé Fair Trade ovoce. 

Dodavatelský řetězec Fair Trade
výrobků v ČR
Myšlenka spravedlivého obchodu s výrobci ze
zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky je v českém
prostředí poměrně nová. Ačkoliv první Obchůdek
Jednoho Světa byl v Praze na Korunní ulici otevřen
již před více než 12 lety, do širšího povědomí české
veřejnosti se pojem Fair Trade dostává teprve v ně-
kolika posledních letech. 
Co zatím českému Fair Trade hnutí chybí, je mimo
jiné národní iniciativa v rámci FLO (Fair Trade
Labelling Organisations), která by kontrolovala
užívání ochranné známky FAIRTRADE, a do-
vozce, který by dovážel výrobky přímo od Fair
Trade producentů — všechny české Fair Trade
organizace a dovozci zatím dováží prostřednictvím
jiných evropských organizací, neobchodují tedy
přímo s Fair Trade výrobci. 
Obojí do značné míry závisí na velikosti trhu s Fair
Trade výrobky a na míře informovanosti o Fair
Trade. Současný trend nicméně naznačuje narůsta-
jící počet prodejních míst, zvyšující se zájem médií
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12. Výrobky Fair Trade 
na českém trhu

Nejčastěji používaná loga



a stoupající povědomí české veřejnosti o problému
špatných pracovních podmínek v rozvojových
zemích, nerovnoměrné pozici malých zemědělců 
a řemeslníků a o Fair Trade jako jednom z řešení.
Dá se tedy předpokládat, že během několika let
bude v České republice existovat jak přímý
dovozce, tak národní certifikační iniciativa.

Maloobchodní prodej Fair Trade
výrobků v ČR
V České republice v současné době existuje 6 spe-
cializovaných Fair Trade prodejen (tři v Praze, dvě
v Brně a jedna v Olomouci) a přes stovku prodej-
ních míst Fair Trade výrobků, mezi něž patří pro-
dejny zdravé výživy, biopotravin, čajovny, kavárny,
dárkové obchody, ale i tři maloobchodní sítě, které
mají výrobky z Fair Trade ve stálé nabídce —
Marks&Spenser, dm drogerie markt a Brněnka. Fair
Trade výrobky je možné objednat i prostřednictvím
celé řady on-line prodejen.
Specializované obchody a prodejní místa zásobuje
několik nepřímých dovozců, kteří Fair Trade
výrobky nakupují především u svých partnerů 
v Německu a Rakousku. K nejvýznamnějším di-
stributorům Fair Trade výrobků v České republice
patří znojemská firma Fair Trade Centrum, s.r.o.,
dále Ekumenická akademie Praha, Excellent Plzeň
s.r.o. a Ing. Martin Kobera-Fairově.
Nejobsáhlejší seznam specializovaných Fair Trade
prodejen a prodejních míst Fair Trade výrobků je 
k dispozici na webové stránce www.fairtrade.cz.
Český spotřebitel se na Fair Trade výrobcích
nejčastěji setká s logem firem gepa (Německo), El
Puente (Německo), EZA (Rakousko) a commercio
alternativo (Itálie). Všechny organizace jsou re-
gistrovanými Fair Trade organizacemi (registr FTO
spravuje asociace IFAT). Ačkoliv ve svých zemích
požívají tyto organizace značné důvěry a zákazníci
často ani nevyžadují na jejich výrobcích certifikaci
FAIRTRADE, na mnoha obalech produktů od těch-
to firem je současně jak jejich firemní logo, tak
známka FAIRTRADE.

12.2. Co to je Fair Trade?

Fair Trade se do češtiny obvykle překládá jako
spravedlivý obchod. Představuje způsob obchodu 
s výrobci z rozvojových zemí. Fair Trade usiluje 
o spravedlivější rozdělení příjmů plynoucích z ob-
chodních vztahů mezi tzv. globálním Severem (eko-
nomicky vyspělými zeměmi, mezi něž se řadí i Česká
republika) a globálním Jihem (především rozvojový-
mi zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky).
Podle definice FINE, mezinárodní platformy

nejvýznamnějších Fair Trade asociací, je Fair Trade
„alternativní přístup ke konvenčnímu mezinárodní-
mu obchodu, který klade důraz na sociální a eko-
logický rozměr výroby a obchodu. Je to obchodní
partnerství, jehož cílem je udržitelný rozvoj pro
znevýhodněné výrobce převážně ze zemí „globál-
ního Jihu“ — Afriky, Latinské Ameriky a jižní a ji-
hovýchodní Asie. Tohoto cíle se snaží docílit přede-
vším poskytováním férových obchodních podmínek
pro zapojené výrobce a informováním spotřebitelů
o situaci výrobců a jejich zaměstnanců v rozvojo-
vých zemích.“
Fair Trade hnutí si podle FINE klade 6 cílů: 
1. Zlepšit životní podmínky znevýhodněných

výrobců zlepšením jejich přístupu na trh, po-
sílením organizací výrobců, poskytnutím
spravedlivých cen za výrobky a zajištěním konti-
nuity obchodních vztahů.

2. Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce,
zvláště ženy a domorodé obyvatele, a chránit
děti před zneužíváním v procesu výroby.

3. Zvyšovat informovanost spotřebitelů o nega-
tivním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce
tak, aby svou kupní sílu mohli využívat pozi-
tivním způsobem.

4. Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzá-
jemný dialog, respekt a transparentnost.

5. Přispívat ke kampaním za změnu pravidel kon-
venčního mezinárodního obchodu.

6. Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální
spravedlnosti, environmentálně přijatelného
chování a ekonomického zabezpečení.

Vývoj trhu s Fair Trade výrobky 
ve světě
Prvopočátky Fair Trade lze vystopovat po druhé
světové válce v Evropě a v USA — některé huma-
nitární organizace tehdy obrátily logiku pomoci
lidem v nouzi a místo toho, aby jim jednostranně
vyplácely peníze, začaly od chudých komunit
vykupovat jejich ručně vyráběné výrobky za
dobrou cenu.
Na významu nabyl Fair Trade v 70. letech minulého
století, kdy se utvořila jeho tradiční podoba — pro-
dej širokého sortimentu řemeslného a několika
druhů potravinového zboží ve specializovaných
obchůdcích, na farnostech, na akcích pro veřejnost.
Dovozci byly vesměs nevládní, církevní nebo jiné
organizace, které měly důvěru veřejnosti a které 
s producenty udržovaly velmi úzký kontakt, jež
zprostředkovávaly svým zákazníkům.
Dnes Fair Trade představuje celosvětové hnutí, do
něhož jsou zapojeny tisíce organizací. Obcho-
dování v rámci Fair Trade přináší prospěch více než
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pěti milionům výrobců a jejich rodinám v rozvo-
jových zemích. V Evropě je v současnosti přes 
2 800 specializovaných Fair Trade prodejen, které
nabízí téměř výhradně Fair Trade výrobky
dovážené dvěma stovkami Fair Trade organizací.
Výrobky Fair Trade můžeme nyní najít také ve více
než 55 000 supermarketech po celé Evropě. Hnutí
využívá podpory asi 100 000 dobrovolníků z celé
Evropy.11

12.3. Největší trhy s Fair Trade
výrobky ve světě 12

Celosvětový prodej výrobků s ochrannou známkou
FAIRTRADE  dosáhl v roce 2007 2,4 miliardy eur,
což představuje nárůst o 48 % proti roku 2006.
Mnohé výrobkové kategorie zaznamenaly výrazný
nárůst, největší byly u kakaa (93 %), kávy (53 %),
čaje (41 %) a banánů (31 %). Poptávka po Fair
Trade bavlně se během dvou let zvedla o téměř 100 %.
Počet Fair Trade licencovaných organizací vzrostl 
z 1 514 na 1 954. 
Fair Trade se tak stal jedním z nejrychleji ro-
stoucích obchodních odvětví na světě.
Nejvýraznějšího zastoupení dosáhl Fair Trade na
trhu USA, Velké Británie, Německa, Švýcarska, 
a Nizozemí. USA a Velká Británie mají shodnou
velikost trhu, přibližně 700 milionů eur. V Ně-
mecku se v roce 2007 prodalo výrobků Fair Trade
za 142 milionů eur, o 33 milionů více než předloni.
Velký nárůst vloni zaznamenaly také skandinávské
země a Francie. 
Mekkou Fair Trade je Velká Británie. Ve Velké
Británii vzrostly prodeje výrobků z férového
obchodu v roce 2006 o 46 %. Maloobchodní
řetězec Sainsbury's například převedl celý sorti-
ment banánů na Fair Trade. Marks&Spenser udělal
to samé v kategorii čajů a kávy.
Největším dovozcem je firma Traidcraft; v zemi
existuje kolem 400 specializovaných Fair Trade
prodejen. Každý den se v Británii vypije více než
300 milionů horkých nápojů připravených z Fair
Trade výrobků a prodá 3 miliony kusů Fair Trade
banánů. Fair Trade mletá káva zabírá na britskému
trhu 20% podíl, čaj 5 % a banány 5,5 %. Fair Trade
výrobky se známkou FAIRTRADE, kterou pro
Británii uděluje organizace Fair Trade Foundation,
jsou k dostání v 3500 supermarketech. Velmi
úspěšný je koncept Fair Trade měst a obcí — v roce
2006 splnilo kritéria pro jeho získání 270 sídel.
V Irsku vzrostly prodeje Fair Trade certifikovaných
produktů vloni o 75 %. Ve Švédsku v tom stejném
roce o 63 %. Systembolaget, maloobchodní řetězec
s alkoholickými nápoji, zavedl Fair Trade džusy,

cukr a vína. Hotelové řetězce Scandic a Hilton
oznámily, že veškerá nabídka kávy bude pocházet
pouze z férového obchodu.
V Německu funguje zhruba 700 specializovaných
Fair Trade prodejen (Weltläden). Největším
dovozcem Fair Trade výrobků je firma gepa. Její
obrat je přes 40 milionů eur ročně. Dalšími vý-
znamnými dovozci jsou El Puente (2,5 milionu eur)
a Dritte-Welt Partner (2,3 milionu eur). Velké
oblibě se těší především Fair Trade výrobky certi-
fikované ochrannou známkou FAIRTRADE, kte-
rou pro Německo uděluje organizace s názvem
TransFair. Certifikované FAIRTRADE výrobky
jsou dostupné ve všech 19 000 prodejních místech
velkých řetězců supermarketů. Fair Trade káva 
a čaj jsou používané v Bundestagu, bavorském 
a durynském parlamentu a kanceláři německého
prezidenta.
Další z hlediska prodeje Fair Trade výrobků vý-
znamnou zemí je Švýcarsko, které vykazuje
největší podíl peněz na osobu utracených za Fair
Trade výrobky. Certifikované férové banány před-
stavují 55 % švýcarského trhu s banány. Oblíbené
jsou také FAIRTRADE řezané květiny, bavlněné
výrobky a další produkty. Dva největší řetězce
supermarketů — Migros a Coop, které mají dohro-
mady 75% podíl na trhu, prodávají Fair Trade
potraviny ve více než 2 500 švýcarských supermar-
ketech. Fair Trade káva se podává například na
regionálních a federálních úřadech, Swissairu či 
v sídle Mezinárodního výboru Červeného kříže 
a institucích OSN. 

Hlavní produktové trendy
Sortiment Fair Trade výrobků i způsob jejich prode-
je se od vzniku Fair Trade hnutí v 50. letech minu-
lého století výrazně proměnil. Paleta Fair Trade
výrobků dnes kromě tradiční kávy, kakaa nebo čaje
zahrnuje i například řezané květiny, koření, bavlnu
a další skupiny výrobků. Jednoznačným trendem je
propojování certifikace BIO a FAIRTRADE, které
vychází vstříc preferencím spotřebitelů, kteří chtějí
kupovat ekologicky a současně i sociálně šetrné
výrobky. Dalšími trendy je zaměření Fair Trade
dovozců na kvalitnější druhy káv a čajů a snaha
vyvíjet nové komponované produkty. Jednoznač-
nou změnou proti situaci před několika lety je
výrazné pronikání Fair Trade výrobků do běžné
prodejní sítě, které bylo umožněno především
zavedením nezávislé certifikace FAIRTRADE.
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12.4. Vztah ekologického
zemědělství k Fair Trade

Biopotraviny a potraviny pocházející ze spra-
vedlivého obchodu jsou nejrychleji rostoucími seg-
menty na potravinářském trhu ve světě, každý 
z nich ročně stoupá o desítky procent obratu.
Někteří zákazníci jsou však zmateni, protože jim
připadá, že značky Bio a Fair Trade v podstatě zna-
menají jedno a totéž. Jaký je tedy rozdíl? 

Fair Trade
Pravidla certifikace Fair Trade mají sociální cíl:
jsou primárně určena k zajištění toho, aby
znevýhodnění producenti ve třetím světě — drobní
zemědělci nebo pracovníci na plantážích — mohli
získat kontrolu nad svým zaměstnáním a tedy
životem. Pravidla se proto zabývají záležitostmi,
jako jsou pracovní podmínky, spravedlivé výkupní
ceny a možnost výrobců podílet se na rozhodování
o věcech, které mají vliv na jejich život. 
Také ekologičtější podmínky produkce jsou
součástí pravidel Fair Trade a po zemědělcích je
vyžadováno, aby zaváděli plány zlepšování život-
ního prostředí. Používání některých nebezpečných
chemických látek na ochranu rostlin — pesticidů —
je zakázáno.  
Mnoho producentů se snaží používat postupy eko-
logického zemědělství, ale pravidla Fair Trade to
nevyžadují. Je to proto, že řada nejchudších
zemědělců by jen stěží byla schopna plnit náročné
podmínky ekologických směrnic a ne všichni by
byli schopni certifikovanou bioprodukci udat na
trhu. 

Rozdíly mezi Fair Trade a Bio
Cílem směrnic ekologického zemědělství je pro-
dukce vysoce kvalitních potravin s minimálním
negativním dopadem na životní prostředí.
Nezahrnují zatím sociální oblast produkce a nema-
jí za cíl garantovat minimální ceny. Ekologické
standardy musejí být zemědělcem dodržovány
většinou dva až tři roky předtím, než mu může být
vystaveno osvědčení o bioprodukci. Po celém světě
je uplatňován jednotný systém akreditace, kontroly
a certifikace. 
Systém Fair Trade se více snaží zlepšovat postavení
jednotlivých zemědělců. Není omezen jen na drob-
né zemědělce a značku Fair Trade lze použít na
výrobky z plantáží, na kterých jsou dodržovány
mezinárodní pracovní podmínky a kde se jednotliví
pracovníci mohou podílet na rozhodování. Na
rozdíl od ekologických směrnic je cíl systému Fair

Trade — sociální spravedlnost — dosažen až 
v průběhu vlastního procesu obchodování. Kritéria
Fair Trade jsou vyvinuta především pro obchodní
vztah mezi Severem a Jihem a (zatím) nejsou příliš
uplatňována v obchodě ve vyspělých ekonomikách.  
Ekologické směrnice jsou používány po celém
světě na malých i velkých farmách, systém Fair
Trade nejčastěji zahrnuje rozvojové země, ve
kterých zemědělci potřebují nejvíce pomoci. 
Oba systémy se vzájemně doplňují a mnoho produ-
centů využívá obou. Nicméně ne všechny Fair
Trade výrobky jsou také bio a ne všechny ekolo-
gicky vypěstované bioprodukty jsou také Fair
Trade. V roce 2006 bylo přibližně 70 % potravin
certifikovaných Fair Trade a prodaných v Evropě
zároveň produkty ekologického zemědělství.  
V obou případech hledejte na obalech adekvátní
značky, které garantují dodržení stanovených
pravidel. 

Bio a Fair Trade — dobrý tým
Jakýkoli zemědělský systém bude udržitelný jen do
té míry, pokud zemědělcům zajistí důstojné
živobytí, buď jako samozásobiteli, nebo prodejem
vlastní úrody. Férový obchod a ekologie jsou tak 
v podstatě dvě strany jedné mince. Z pohledu pro-
ducenta patří oba koncepty dohromady: používají
podobné formuláře pro inspekční kontroly a vzá-
jemnou spoluprací by mohly jednoduše ušetřit lid-
ské zdroje. A v tomto smyslu v posledních letech
dochází k velmi silné vzájemné spolupráci obou
systémů.
Cenové prémie, dosahované v systému Fair Trade,
umožňují řadě malých producentů dosáhnout na
ekologické standardy. Ekologické hospodaření,
chránící přírodní bohatství, a spravedlivé obchodní
vztahy, nabízející ekonomickou alternativu 
a zajištění budoucnosti, garantují zemědělským
rodinám udržitelné životní podmínky po celém
světě. Tímto způsobem ekologický systém
zemědělství a Fair Trade činí zadost jak producen-
tům, tak i životnímu prostředí. 
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„Zvolili jsme pracovně nejtěžší a investičně nej-
náročnější, ale z hlediska dosažení cíle nejjistější
cestu, totiž plnou vertikální integraci. V průběhu
jednání museli všichni zúčastnění výrazně snížit
svoje požadavky a převzít příslušnou část rizik,“
říká Petr Krogman, jednatel společnosti Biopark.
Výsledkem je velmi pružná organizace, která má
zároveň dostatečnou produkční sílu k plnění konti-
nuity dodávek v průběhu celého roku (20 000 ks
ekologicky chovaného skotu). Jednotliví účastníci
jsou svým majetkovým podílem motivováni k pros-
peritě celku, nikoli ke svým parciálním ziskům.
Vytvořil se tak předpoklad pro neustálé zlepšování
kvality a společnost Biopark po rozsáhlých inves-
ticích implementovala a následně i certifikovala
nejvyšší kvalitativní standard IFS jako nadstavbu 
k již certifikovanému systému HACCP.
Účastníci projektu investovali v období krize a ne-
jistoty ohledně BSE výrazné finanční prostředky do
získání důvěry spotřebitelů. Všechny výše zmíněné
kroky, směřující k vybudování stabilní a důvěry-
hodné obchodní společnosti, významně zjednodu-
šily jednání s maloobchodníky a umožnily realizo-
vat „strategii tahu“ při vstupu biohovězího na trh.
To výrazně snížilo náklady a zrychlilo rozšíření bio-
hovězího masa do maloobchodních sítí. V průběhu
následujících let se odbyt zvýšil natolik, že se
otevřel prostor i pro připojení dalších drobných 
i větších ekologických zemědělců, čímž došlo 
k dalšímu posílení postavení na trhu.
Společnost Biopark, s.r.o., dnes kromě 15 výrobků 
z biohovězího masa produkuje i 8 výrobků z bio-
jehněčího. Rozhodujícími klienty jsou maloob-
chodní řetězce Albert, Billa, Hypernova, Interspar,
Plus a Tesco, od února 2008 se k nim přidal
velkoobchodní řetězec Makro. V logistice baleného
biomasa Biopark kombinuje svoji vlastní dopravu 
s externími dopravci. V nákupu dobytka má
společnost nasmlouvané dodávky na 18 měsíců
dopředu. Prodej podporuje Biopark účastí na
veletrzích (Biofach, Biostyl, Salima), ochutnávka-
mi, POS materiály, vydáváním informačních brožur
a letáků. Firma aktivně nabídla své výrobky do pro-
jektu „Biopotraviny do škol“. 

www.biohovezi.cz
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Biohovězí: 
Z farmy až na prodejní pult

Na českých biofarmách se začíná po roce 2000 pro-
dukovat kvalitní hovězí díky předchozím investicím
do speciálních plemen masného skotu. Evropou 
a ČR zmítá aféra nemoci šílených krav způsobená
dle všeobecného názoru zkrmováním masokostní
moučky. Důsledkem je pokles spotřeby hovězího
masa a následně i jeho ceny. Některé maloobchod-
ní řetězce hledají cestu, jak zákazníkům nabídnout
alternativu v podobě bezpečného hovězího masa 
a tak předstihnout svoji konkurenci. Dodávky bio-
hovězího masa se realizují více méně nahodile,
chybí kontinuální nabídka a kvalita ze strany far-
mářů. Minimální odbyt biohovězího realizuje firma
neprovázaná se zpracováním a s ekologickými cho-
vateli skotu, nedá se plánovat a zajistit pravidelné
dodávky.  
Jak tento problém řešit? Možností je několik. Je
možné založit odbytovou organizaci a zajistit smluv-
ní produkci ekologických jatečných kusů a prodej
živých zvířat. Nabízí se ovšem také částečná ver-
tikální integrace — založení odbytové organizace 
a společných jatek ekologickými farmáři, anebo
plná vertikální integrace — založení odbytové
organizace, spojení s dodavatelem do obchodních
sítí a společné zajištění zpracovatelských kapacit.
Ekologičtí chovatelé skotu se schází a na podzim
roku 2000 zakládají odbytovou organizaci a spo-
lečně se zástupci stávajícího dodavatele biohově-
zího zakládají firmu na jeho zpracování, společnost
Biopark s.r.o. Dochází tak k vertikální integraci od
chovatele přes zpracovatele až k dodavateli do
obchodních řetězců. Tato varianta vyžadovala
nejvyšší míru schopnosti dohodnout se hned na
počátku, což je v českých podmínkách kamenem
úrazu většiny projektů na odbyt biopotravin. Tato
dohoda však proti ostatním variantám zaručovala
kontrolu nad kvalitou zpracování a nejlepší nástroj
k zajištění efektivity celé produkční vertikály. 
V další fázi došlo ke sdružení odbytu i zpracování
do jednoho subjektu — společnosti Biopark.
Farmáři zajišťují odchov ekologických telat a vý-
krm do jatečné hmotnosti. Účastníci projektu se
společně skládají na profinancování dokrmu a in-
vestice do zpracovatelských kapacit.

Případová studie
Biopark s.r.o.





TopBio a díky podrobné znalosti  trhu, finančnímu
zázemí a vybudovaným vztahům s českými
ekozemědělci je schopna nabídku široké škály bio-
produktů koncentrovat a dodávat ji dokonale
připravenou k prodeji včetně prodejního servisu.  
Maloobchodníkům poskytuje společnost TopBio
category management, servis na prodejně, přehled-
ný produktový regál, poradenství v oblasti řízení
značky a podporu prodeje.
Za příklad úspěšné spolupráce TopBio — ekofar-
mář — zpracovatel a maloobchod lze považovat
napří-klad biomouku z pšenice špaldy od ekologic-
kého zemědělce z Havlíčkova Brodu, zpracovanou
v mlýně v Náměšti nad Oslavou a firmou TopBio
dodávanou do maloobchodního řetězce COOP.
Právě spolupráce s COOP je ukázkou ideálního
propojení dodavatelského řetězce. Nezávislý malo-
obchodní řetězec COOP přenechal specialistům 
z TopBio navržení a péči o biosortiment.  Skladbu
produktového portfolia navrhlo TopBio s ohledem
na cílovou skupinu řetězce a na základě výzkumu
spotřebitelských preferencí. Sortiment 70 biopo-
travin umožňuje jednoduše připravit snídani, oběd
či chutnou večeři, zastoupení má zdravé mlsání 
a mléčné svačiny pro děti. Při zavádění biopotravin
doporučila společnost TopBio kreativní řešení vy-
stavení zboží v atraktivním nerezovém regále, který
zákazníkům maximálně zjednodušuje orientaci 
a usnadní výběr. TopBio dodává plánogramy vysta-
vení zboží, zajišťuje vzdělávání personálu a distri-
buci informačních materiálů. Stará se i o hodnocení
prodejní úspěšnosti a monitoring vývoje na biotrhu.
Přímo na prodejnách probíhají v režii TopBio
ochutnávky. Obě společnosti spojuje i podpora
českých a moravských zemědělců a snaha pozitivně
ovlivňovat dostupnost biopotravin pro domácího
spotřebitele. Díky spolupráci společností TopBio 
a řetězce COOP jsou kvalitní biopotraviny na
venkově pro zákazníky dostupnější a ekofarmáři 
a zpracovatelé mohou plánovat rozšíření výroby 
a hospodářství.

www.topbio.cz

PŘÍPADOVÁ STUDIE - TOPBIO A.S. 77

Změna stravovacích návyků a zdravější životní styl
české populace vede k růstu poptávky po kvalitních
potravinách. Značnou nevýhodou českého trhu 
s biopotravinami je roztříštěná nabídka, není jed-
noduché propojit české ekologické zemědělce s ma-
loobchodem a zajistit stabilitu dodávek. Orientace
na biotrhu je pro nákupčí maloobchodních prodejen
velice obtížná. Malé výrobní šarže nevyhovují pod-
mínkám maloobchodu a česká produkce nyní
vysoce zaostává za poptávkou. Důsledkem
chaotické situace na trhu je nevyvážená a omezená
nabídka, v množství a kvalitě neodpovídající potře-
bám maloobchodu. 
Společnost TopBio, a.s., si uvědomila, že předem
sjednaný odbyt bioprodukce nejen stabilizuje
nabídku v maloobchodě, ale zároveň zajistí vhodné
podmínky pro dlouhodobý rozvoj ekofarem a po-
skytne dostatek surovin zpracovatelům. I když jsou
čeští ekofarmáři schopní vypěstovat kvalitní pro-
dukty, následný prodej a marketing je často nad
jejich možnosti a dosažená výsledná cena
neumožňuje další rozvoj ekofarmy. Jednou z mož-
ností, jak vyrovnat poptávku s nabídkou, je přímá
pomoc ekozemědělcům formou dlouhodobých
smluv s garancí odbytu, včasné platby, zálohové
platby či financování osiva. Právě o to se společnost
TopBio, a.s., snaží: podporuje trvalý a stabilní růst
ekofarem umisťováním jejich produkce na český
maloobchodní trh. Pro výrobce biopotravin spo-
lupráce s TopBio znamená možnost smluvně zajis-
tit produkci u spolupracujících ekozemědělců a za-
mezit výpadkům dodávek. Spolupráce s firmou
TopBio umožňuje výrobcům biopotravin lepší
plánování výroby a snížení nákladů spojených 
s vyhledáváním zahraničních dodavatelů biosurovin
nedostupných na domácím trhu.
Přes enormní nárůst obratu mají biopotraviny 
v maloobchodní síti zatím poměrně malé zastou-
pení. Obchodníci potřebují stabilitu dodávek 
a možnost pružně reagovat na dynamický vývoj
trhu. Biosortiment je zároveň specifická kategorie,
která vyžaduje jiný přístup než konvenční
potraviny. Na tuto situaci zareagovala společnost

Případová studie
TopBio a.s.
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v počátcích a bez očekávání velkých poct. K dneš-
nímu úspěchu neoddělitelně patří určitá dávka
odvahy, slušné jednání a samozřejmě štěstí. „Jsem
velmi vděčen svému společníku Johannesu
Gutmannovi, který je obrovským vizionářem a be-
zednou studnicí invencí a nápadů, a hlavně dobrý
člověk,“ hodnotí Tomáš Mitáček letité přátelství. 
Specifický způsob práce propůjčil výrobkům
Sluneční brány punc něčeho výjimečného. Pro
zákazníky je zárukou nejvyšší kvality a především
neanonymity výrobků. Graficky nádherně zpraco-
vané obaly již samy o sobě „vyprávějí příběh“
pěstitelů uschovaný v balíčku čaje či koření.
Možnost navštívit spolupracující biozemědělce a na-
hlédnout až pod pokličku v „kuchyni“ je jeden 
z hlavních motivů firemního směřování a zákazníky
je velmi dobře vnímán.
Díky vzájemně dobře fungující spolupráci spo-
lečnosti Sonnentor a Sluneční brány a také díky
otevřené obchodní politice se dostávají jejich pro-
dukty do více než 40 různých států po celém světě.
„Jsme přesvědčeni, že ekologické zemědělství 
a spravedlivý obchod je jedinou možnou cestou
setrvalého rozvoje,“ hodnotí svoji práci Tomáš
Mitáček. 
Ze sortimentu původně jen bylinných čajů a koření
se dnes nabídka Sluneční brány rozrostla na  ovoc-
né, zelené a černé, bílé čaje, bylinné speciality typu
rooibos a maté, éterické oleje, octy, biocukrovinky 
i vlastní biokávu. Zhruba 20 procent v Čejkovicích
vyrobených čajů a koření se prodá v České repub-
lice, zbytek míří do zemí východní Evropy, z ra-
kouské mateřské firmy je zásobována západní
Evropa a svět. Sluneční brána patří mezi 5 nej-
větších českých výrobců biopotravin a je zdaleka
největším českým vývozcem biopotravin do za-
hraničí. 
V roce 2008 slaví mateřská společnost Sonnentor
kulaté výročí 20 let od založení. Za tu dobu se
oběma firmám podařilo zapojit do produkčního
cyklu více než 100 biozemědělců v Rakousku 
a kolem 30 v České republice, více než 100
zaměstnanců na rakouské a přes 50 zaměstnanců na
české straně. „Naučili jsme se tomu, že sedíme pod
„stromem splněných přání“ a ne pod stromem
starostí a problémů,“ dodává Tomáš Mitáček.

www.slunecnibrana.cz
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Sluneční brána: 
Z Moravy až na kraj světa

Již v letech 1991 a 1992 se v České republice začali
objevovat první ekologičtí zemědělci a s nimi i první
bioprodukty. Ty však nebyly odděleně zpracová-
vány a končily společně s konvenčními produkty za
konvenční ceny v běžné produkci. Dva přátelé se
tento stav v oblasti léčivých rostlin a koření
pokusili změnit. Johannes Gutmann a Tomáš
Mitáček. Jeden z dolnorakouského Zwettlu, druhý
z jihomoravských Čejkovic. Johannes Gutmann již
tehdy vedl firmu Sonnentor, vyrábějící koření a by-
linné čaje a v České republice hledal další ekolo-
gické pěstitele. Tomáš Mitáček se mu rozhodl
pomoci a společně založili firmu Sluneční brána.
Jejich vize tenkrát byla, a na tom se mnoho
nezměnilo dodnes, žít a pracovat na venkově v blíz-
kosti míst, kde se narodili, a zajistit smysluplnou
práci pro sebe i pro další podobně uvažující lidi. To,
že ústředním motivem jejich práce jsou bioproduk-
ty, vyplývá z jejich vnitřního lidského nastavení,
které se dá shrnout pod slovo ohleduplnost. 
Rozsah činnosti dnešní firmy Sluneční brána má na
jedné straně charakter regionální díky spolupráci 
s místními biozemědělci, a na druhé straně rozměr
mezinárodní, kdy výrobky firmy vychutnávají lidé
v celé Evropě a zámoří. Přesto je produkce Sluneč-
ní brány převážně postavená na středoevropské
tradici, tedy na kultuře pití zejména bylinných čajů. 
Filosofií Sluneční brány je „symbióza“, neboli
hluboká, dlouhodobá spolupráce výrobní a obchod-
ní společnosti a ekologických zemědělců, pěstitelů
a dodavatelů biosurovin. Někteří pěstitelé jsou s fir-
mou v oboustranně výhodném svazku již bezmála
15 let. Nedílnou součástí práce firmy je i „misionář-
ská činnost“, neboli aktivní vyhledávání dalších
biopěstitelů pro rozšiřování záběru ekologického
zemědělství.
Sluneční brána svým pěstitelům zajišťuje poradenství,
dodává pěstitelské technologie, bioosiva a sádě, obaly,
prostředky biotechnické ochrany, pomáhá a radí s rea-
lizací sušáren přímo v místech sběru a zajišťuje také
transport surovin do vlastního skladu v Čejkovicích. 
Za vším, co dělá Sonnentor a Sluneční bránu zná-
mou po celém světě, stojí poctivá dennodenní 
a cílevědomá práce bez ohledu na negativní kritiku

Případová studie
Sluneční brána s.r.o.
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14. Přílohy

14.1. Metodologie a zdroj dat

Zdrojem dat pro výpočet velikosti obratu na českém trhu, podílu importu, podílu jednotlivých prodejních
kanálů a podílů produktových kategorií bylo vlastní dotazníkové šetření mezi společnostmi působícími 
v České republice (ekologické farmy, zpracovatelé a výrobci biopotravin, distributoři, importéři, velkoob-
chodníci a maloobchodníci), doplněné pomocí veřejně publikovaných informací. Část údajů byla expertně
odhadnuta; získané informace prošly několikastupňovou kontrolou.
Z hlediska sortimentu se šetření zaměřilo na volně prodejné potravinářské zboží vyrobené dle nařízení 
ES 2092/1991 (bioprodukty a biopotraviny) určené primárně ke konečné spotřebě domácnostmi.
Veškeré údaje o maloobchodních obratech v ČR se týkají vnitřního obchodu, nezahrnují tedy export.
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www.abcert.cz
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www.mze.cz
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Nemocniční 53
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PRO-BIO Klub výrobců a finalizátorů 
biopotravin
Plavy 4
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e-mail: josef_sourek@mybox.cz
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zemědělství České republiky
Kotlářská 53
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tel./fax: 549 213 563 
e-mail: epos@eposcr.cz
www.eposcr.cz

PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin
a přátel ekologického zemědělství
Kubatova 1/32, Toulcův dvůr
102 00 Praha 10 - Hostivař
tel.: 272 660 501
e-mail:infocentrum@biospotrebitel.cz
www.biospotrebitel.cz 




